
WDU 285L9SN valkoinen € 1 659*

*Suositushinta
Hinta sisältää kierrätysmaksun: € 0,83 (ei sis. alv)

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Täyttömäärä: pesu 9 kg ‒ kuivaus 6 kg
– Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A - G) /
pesutulosluokka A

– Energiankulutus pesu ja kuivaus 6.12 kWh,
vedenkulutus pesu ja kuivaus 120 l

– Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min
– EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton
moottori

– 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
– Automaattinen pesu- ja kuivausohjelma (6 kg)
– Lisävalinnat pesuohjelmille: 1–3 lisähuuhtelua, Helppo
silitys, EcoPerfect, Hygienia, Lapsilukitus, Muisti,
Hiljainen pesu, SpeedPerfect, Esipesu, Vesi plus

– Lisävalinnat kuivausohjelmille: Silityskuiva, Eco,
Erittäin hiljainen, Solo dry, Speed, Kaappikuiva,
Kaappikuiva Plus, Pesu+kuivaus

– VarioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan
optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Suuri LED-näyttö, jossa pesuohjelman vaihe, valittu
lämpötila, linkousnopeus, jäljelläoleva aika, 24 h
ajastus sekä määräsuositus.

– Hellävarainen ja tehokas WaveDrum-muotoiltu rumpu
– Sisävalaistus: LED

Tekniikka
– Vedenvirtaussensori optimoi vedenkäytön

Turvallisuus
– Moninkertainen vesivahinkosuoja
– Elektroninen lapsilukitus luukulle

Lisävarusteet
WMZ 2380 Pyykinpesukoneen vedenottoletku 2,5 m € 34
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www.bosch-home.fi

UUTUUS!



EAN-koodi
4242005104826

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka: A
Täyttömäärä max., puuvilla (kg): 9.0
Täyttömäärä, kuivauksessa max., puuvilla (kg): 6.0
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW): 71
Äänitaso, kuivaus (dB re 1 pW): 61
Linkous max. kierrosta/minuutti: 1400
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 848 x 598 x 620
Liitännän arvo (W): 2050
Virtajohdon pituus (cm): 210
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Piktogrammit

VarioPerfect
Kaikki haluavat säästää energiaa pestessä.
Mutta joinakin päivinä nopeus on tärkeämpi
asia. Etenkin, kun sinulla on kiire.
VarioPerfectin ansiosta voit valita kumman
vain - ja lopputulos on edelleen erinomainen.
Valitset vain SpeedPerfectin tai EcoPerfectin
toiminnot valikosta, jolloin suurin osa
ohjelmista joko pyörii nopeammin tai
taloudellisemmin. Tämän ansiosta pesuaika
lyhenee jopa 65 % tai säästät energiaa jopa
50 %*. Valitsitpa kumman tahansa, saat aina
täydellisen pesutuloksen. (*Peruste: Keston
ero seuraavien välillä: Puuvilla 40 °C
-ohjelma + EcoPerfect-painikkeen
painaminen ja Puuvilla 40 °C -ohjelma +
SpeedPerfect -painikkeen painaminen.)

ActiveWater Plus
Pesukoneesi voi säästää sinulle aikaa ja
vaivaa, mutta usein niin, että vedenkulutus
kasvaa. ActiveWater-teknologiamme tuottaa
täydellisen tuloksen ja käyttää vain
tarvittavan määrän vettä. Sisäänrakennetut
tunnistimet säätävät vedenkulutusta
kangastyypin ja määrän mukaan samalla, kun
patentoidut rumpu- ja vesi-
induktiojärjestelmät mahdollistavat nopean
liotuksen. Valitse pesu, joka auttaa sinua
hallitsemaan vedenkulutusta ja lisää
mielenrauhaasi kotonasi.
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