
WLT 24440BY valkoinen € 759*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Täyttömäärä: 6.5 kg
– Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
– Vuosittainen energiankulutus 119 kWh. Mittaus

perustuu 220 pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla
60°C ja Puuvilla 40°C, täydellä koneella ja puolitäytöllä

– Suurin linkousnopeus: 1200 kierr/min
– EcoSilence Drive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton

moottori
– 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
– Erikoisohjelmat: Huuhtelu, Untuvaohjelma, Tummat

tekstiilit, Rummun puhdistus, Paidat, Sport, Mix, Veden
poisto/linkous, Allergia+, Superpika 15 min / 30 min,
Yöohjelma, Villa/Käsinpesu, Hienopesu/Silkki

– VarioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan
optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
– Suuri LED-näyttö, joka näyttää ohjelman vaiheet,

lämpötilan, linkousnopeuden, jäljellä olevan ohjelma-
ajan ja ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti

– TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Esipesu,
Lämpötila, Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys

– Uudelleentäyttötoiminnon ansiosta voit lisätä pyykkiä
vielä pesuohjelman alkamisen jälkeen.

– VarioSoft-rumpu, jossa ainutlaatuinen pisararakenne ja
SoftDesign-olakkeet

Tekniikka
– ActiveWater™Plus – mukauttaa vedenkäytön

automaattisesti

Turvallisuus
– AquaStop

Lisävarusteet
WZ 10130 Pyykinpesukoneen vedenottoletku € 34
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EAN-koodi
4242002821290

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A+++
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY): 6.5
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW): 52
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW): 76
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC): 1175
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 848 x 598 x 446
Liitännän arvo (W): 2300
Virtajohdon pituus (cm): 175
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Piktogrammit

Energiatehokkuusluokka A+++
EU:n energiamerkintä antaa standardisoitua
ja vertailukelpoista tietoa kodinkoneiden
energian- ja vedenkulutuksesta.

ActiveWater
ActiveWater-toiminto tunnistaa
automaattisesti pesukoneen täyttömäärän
kolmessa vaiheessa ja varmistaa, että
energiaa ja vettä käytetään vain niin paljon
kuin määrä vaatii. Vielä tarkemmat tulokset
saavutetaan portaattomalla "ActiveWater
Plus" -määräautomatiikalla.

VarioPerfectTM
VarioPerfectTM-toiminnon täydellinen
ohjelmavalikoima takaa parhaat
pesutulokset kaikkien kankaiden ja
täyttömäärien kohdalla. VarioPerfectTM-
toiminnon ansiosta voit valita lähes kaikissa
ohjelmissa SpeedPerfect- ja EcoPerfect-
toiminnot, jolloin ohjelma säästää aikaa ja
energiaa. Näin säästät jopa 65 % aikaa tai
jopa 50 % energiaa.

VarioSoftTM-rumpu
Ainutlaatuinen, patentoitu VarioSoft-
rumpujärjestelmä nopeampaan ja
hellävaraisempaan pesuun on saatavilla vain
Boschilta. Se ratkaisee pesuongelmat
vieläkin tarkemmin: Pisarakuvioitu pinta ja
epäsymmetrinset olakkeet takaavat
ohjelmasta riippuen intensiivisen tai
erityisen hellävaraisen liikkeen. Lisäksi
pyykit palautetaan jokaisen pyörimisen
aikana varovasti rummun keskikohtaan.
Kaikki pyykit ovat jatkuvasti mukana
pesuprosessissa ja tulevat puhtaiksi
hellävaraisemmin ja nopeammin. Lisäksi
suuri 8 kg rumpu suojaa vaatteita ja vähentää
rypistymistä.
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