
Serie | 6

WIW24340EU
Pralka automatyczna, , do
zabudowy

Wyposażenie dodatkowe
WMZ20441 : Regulacja wysokości nóżek
WMZ2200 : Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Nasz pralka z silnikiem EcoSilence: ciesz
się niezwykle cichą pracę i doskonałą
trwałością
● VarioPerfect™ Perfekcja w Twoim rytmie. Ta unikalna funkcja

umożliwia oszczędność na dwa sposoby: pozwala zmniejszyć
zużycie energii (do -30%) lub skrócić czas prania (do -55%).
Opcje można zastosować do większości programów.

● EcoSilence Drive™: ekstremalnie energooszczędny i wyjątkowo
cichy slinik bezszczotkowy. Jest też o wiele trwalszy niż zwykłe
napędy i objęty 10-letnią gwarancją. Warunki gwarancji na
www.bosch-home.pl

● AquaStop: gwarancja Bosch, w przypadku szkód powstałych
na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

● Klasa efektywności energetycznej A +++ -20%: o 20% lepsza
wydajność, w porównaniu z górną wartością najlepszej klasy
efektywności energetycznej.

● AntiVibration™ Design - specjalne wytłoczenia na bocznych
ścianach obudowy eliminują wibracje powstające przy
wirowaniu

● VarioDrum: nadzwyczaj delikatne i skuteczne pranie dzięki
wyjątkowej strukturze bębna.

Dane techniczne
Typ budowy :  Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :  820
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) :  818 x 596 x 544
Masa netto (kg) :  73,074
Moc przyłączeniowa (W) :  2300
Natężenie (A) :  10
Napięcie (V) :  220-240
Częstotliwość (Hz) :  50
Świadectwa homologacji :  CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  210
Klasa skuteczności prania :  A
Zawiasy :  Lewostronnie
Kółka :  Nie
Kod EAN :  4242002958705
Pojemność (kg) :  7,0
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) :  A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) :  139,00
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) :  0,12
Zużycie energii w trybie czuwania - NEW (2010/30/EC) :  0,50
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/
WE) :  8800
Klasa skuteczności wirowania :  B
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) - wg nowej etykiety
(2010/30/EC) :  1200
Średni czas prania w programie bawełna 40°C (cz#ściowy
załadunek) (min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :  240
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (pełny
załadunek) (min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :  240
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (cz#ściowy
załadunek) (min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :  240
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW :  42
Poziom hałasu przy wirowaniu db(A) re 1 pW :  65
Sposób instalacji :  W pełni zintegrowane
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Nasz pralka z silnikiem EcoSilence: ciesz się
niezwykle cichą pracę i doskonałą trwałością

Wydajność i zużycie

- Załadunek: 7 kg

- Klasa efektywności energetycznej: A+++ w zakresie od "A+++"
do "D"

- Zużycie energii 139 kWh/rok przy 220 cyklach standardowych
60°C i 40°C w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym
załadunku, z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste
zużycie zależy od sposobu korzystania z urządzenia.

- Zużycie energii w programie bawełna 60 °C 0.74 kWh przy
pełnym załadunku i 0.65 kWh przy częściowym załadunku w
programie bawełna 40 °C 0.4 kWh przy częściowym załadunku

- Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.12 W / 0.5 W

- Zużycie wody 8800 l na rok przy 220 standardowych cyklach
prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i
częściowym załadunku.

- Efektywność wirowania: B

- Max. prędkość wirowania: 1200 obrotów/min.

- Programy Bawełna 60° i Bawełna 40° , przy których bada się
przeciętne zużycie energii to standardowe ustawienia, które
zaleca się do średnio zabrudzonego prania jako najbardziej
efektywne i energooszczędne w rozumieniu efektów prania i
zużycia prądu i wody.

- Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia
energii to 240 min dla programu bawełna 60 °C przy pełnym
załadunku i 240 min przy połowie załadunku oraz 240 min dla
programu bawełna 40 °C przy połowie załadunku.

- Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 42

- Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 65

- W pełni zintegrowane

Programy i funkcje

- Programy specjalne: Płukanie, Krótki 30 min, Mix, Szybki
15'/30', Wełna - pranie ręczne, Delikatne

Opcje

- VarioPerfect daje wybór jednej z dwóch opcji prania:
TimePerfect, która skraca czas programu lub EcoPerfect, która
znacząco zmniejsza zużycie energii. Obu opcji można użyć w
większości programów.

- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Start/Pauza z opcją
dołożenia prania, Time/Eco Perfect, Redukcja obrotów
wirowania/Zatrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo

- Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda, dołóż
zapomniane pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania

- Duży wyświetlacz LED z przebiegiem programu, wyborem
obrotów wirowania, 24 h opóźnieniem końca programu oraz
rekomendacją załadunku

- EcoSilence Drive: cichy oraz niezwykle trwały

- AquaStop: gwarancja Bosch, w przypadku szkód powstałych
na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*

- Sensor załadunku

- Kontrola ilości piany

- Kontrola wyważenia urządzenia

- Maty redukujące hałas

- AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej,
redukująca głośność wirowania i wibracji

- Udogodnienie do stosowania żelu do prania

- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

- Średnica drzwi pralki: 30 cm; kolor ramy okna: Białe; kąt
otwarcia drzwi: 130°

- Łatwa w czyszczeniu szufladka na detergenty

- Obustronny montaż frontu meblowego

- Metalowy hak przy drzwiach

Informacje techniczne

- Regulowana wysokość podstawy: 15 cm

- Regulowana głębokość podstawy: 6.5 cm

- Wymiary (W x SZ x G): 81.8 x 59.6 x 54.4 cm

- Wysokość tylnych nóżek regulowana od frontu

Szczegółowe warunki gwarancji AquaStop dostępne na stronie:
https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-pralki
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