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Pralko-suszarka

Wyposażenie dodatkowe
WMZ2200 : Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Pralko-suszarka z AirCondensation
Technology i odświeżaniem parowym:
oszczędza wodę, a kiedy tego potrzebujesz
odświeża pranie.
● AirCondensation Technology: wyjątkowo wydajny i oszczędny

proces suszenia do którego nie jest pobierana woda
● Odświeżanie parowe: bez zagnieceń i nieprzyjemnych

zapachów.
● HygienaPlus / HygieneCare: unikany program ze wstępnym

podgrzaniem ubrań za pomocą gorącego powietrza. Umożliwia
to higieniczne pranie bezpieczne dla tkanin.

● AutoDry: łagodnie suszy pranie dokładnie do takiego poziomu,
jak zaprogramujesz. Sama rozpoznaje kiedy pranie jest już
suche.

● 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

● VarioPerfect™ Perfekcja w Twoim rytmie: dwa przyciski i dwa
sposoby na oszczędność, które pozwalają zmniejszyć zużycie
energii (do -50%) lub skrócić czas prania (do -65%). Można je
włączyć do większości programów.

Dane techniczne
Do zabudowy / wolnostojące :  Wolnostojące
Zdejmowane przykrycie :  nie
Zawiasy :  Lewostronnie
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  210
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) :  850
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) :  848 x 598 x 590
Masa netto (kg) :  86,579
Pojemność bębna (l) :  56
Kod EAN :  4242005096763
Moc przyłączeniowa (W) :  2200
Natężenie (A) :  10
Napięcie (V) :  220-240
Częstotliwość (Hz) :  50
Świadectwa homologacji :  CE, VDE
Zużycie energii (pranie i suszenie pełnego załadunku) (kWh) :

 4,76
Zużycie energii (tylko pranie) (kWh) :  0,66
Zużycie wody (pranie i suszenie przy pełnym załadunku) (l) :  57
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Pralko-suszarka z AirCondensation
Technology i odświeżaniem parowym:
oszczędza wodę, a kiedy tego potrzebujesz
odświeża pranie.

- Wash + Dry 7/4
- Active Steam, VarioPerfect

Wydajność i zużycie

- Klasa efektywności energetycznej: A w przedziale od klasy A
do klasy G/ klasa efektywności prania A

- Zużycie energii pranie i suszenie 4.76 kWh, zużycie wody
pranie i suszenie 57 l w programie bawełna 60

- Pojemność: 7 kg pranie /4 kg suszenie

- Pojemność bębna 56 l

- Pranie i suszenie w jednym cyklu 4 kg ubrań

- Prędkość wirowania: 1400 - 400 obr./min.

Programy i funkcje

- Programy specjalne: Płukanie, Mix 30°C, Mix, Super Krótki
15', Krótki 30 min, AntyAlergia, HigienaPlus, Wełna, Delikatne/
Jedwab

- Program specjalny suszenia: Suszenie delikatne, Odświeżanie,
Suszenie intensywne, Wash&Dry60

Komfort i bezpieczeństwo

- Technologia airCondensation: brak poboru wody w czasie
suszenia

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

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

- ActiveWater Plus: inteligentne zarządzanie zużyciem wody
umożliwia precyzyjne określenie zapotrzebowania na wodę,
w zależności od ilości prania i rodzaju tkanin, i pobór jedynie
niezbędnej ilości

- Duży wyświetlacz informujący o temperaturze, ilości obrotów,
czasie pozostałym do zakończenia prania, opóźnieniu startu
(max. 24 h) oraz zabezpieczeniu przed odtwarciem urządzenia
przez dzieci.

- Automatyka suszenia autodrySensor, Programy czasowe

-
- Bezobsługowy system czyszczenia kondensatora: urządzenie

automatycznie usuwa kłaczki z kondensatora

- Bęben VarioSoft

- Przyciski TouchControl: Gotowe za, Start/Pauza z
opcją dołożenia prania, Płukanie extra, Ochrona przed

zagnieceniami, Redukcja obrotów wirowania, Temperatura,
Suszenie

- Flow sensor: sensor natężenia przepływu

- System 3D-AquaSpar

- Kontrola ilości piany

- Kontrola wyważenia urządzenia

- Łatwa w czyszczeniu szufladka na detergenty

- Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

- Zabezpieczenie przed dziećmi: tak

- 32 cm-średnica drzwi,180° kąt otwarcia

- Drzwi otwierane w lewą stronę

Informacje techniczne

- Poziom hałasu pranie dB: 46

- Poziom hałasu wirowanie dB: 74

- Poziom hałasu suszenie w db: 61

- Wymiary (W x SZ x G): 84.8 x 59.8 x 59 cm

- Blat urządzenia nie daje się zdemontować.

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