
Serie | 2, Wasmachine, voorlader, 7
kg, 1400 rpm
WAJ28076NL

Optionele accessoires
WMZ2200 : Onderbouwset
WMZ2381 : AquaStop verlengslang

Comfortabel stille en efficiënte wasmachine
met EcoSilence Drive motor en ActiveWater
systeem.
● SpeedPerfect: perfect wasresultaat met een tijdsbesparing tot

65%.
● ActiveWater™: detecteert halve beladingen en bespaart zo

water én is beter voor het milieu.
● LED Display met uitgestelde start- en eindtijd optie tot 24 uur.
● Donkere kleuren: het programma voor zachte reiniging van

donker wasgoed, zoals spijkerbroeken.
● AntiVibration™ Design: extreem stabiel en stil dankzij speciale

anti-vibratie wanden.

Technische Data
Uitvoering :  Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :  848 x 598 x 546
Nettogewicht (kg) :  68,976
Aansluitwaarde (W) :  2300
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  160
Wasprestatieklasse :  A
Deurscharnier :  Links
Verrijdbaar :  Nee
EAN-code :  4242005229215
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :  7,0
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :  A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 157,00
:  0,12
:  0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :  9020
Droogresultaat :  B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :

 1400
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  180
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale
belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  210
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  210
Geluidsemissie wassen (dB) :  52
Geluidsemissie centrifugeren (dB) :  75
Type installatie :  Vrijstaand
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Serie | 2, Wasmachine, voorlader, 7 kg, 1400
rpm
WAJ28076NL

Comfortabel stille en efficiënte wasmachine
met EcoSilence Drive motor en ActiveWater
systeem.

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 7 kg

- Energieklasse: A+++ -10%

- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm** (Max. Restvocht: 50 %)

- Centrifuge droogklasse: B

Programma's:

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijne was/
Zijde, Wol handwas

- Speciale programma's: Spoelen, Jeans / Donkere was,
Centrifugeren/afpompen, Snel/Mix

Opties:

- SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***

- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: Eindtijdkeuze, Start/
Bijvullen, SpeedPerfect, Toerentalkeuze/Spoelstop

Comfort / Zekerheid:

- Bijvulfunctie: Iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen
tijdens het programma.

- Display voor programmaverloop, toerental, resterende tijd, 24
u starttijduitstel en beladingsadvies.

- Comfortabele elektronische metalen bedieningsknop voor het
selecteren van alle was-en speciale programma's

- Volume van trommel: 55 l

- 30 cm vulopening grey, white met 140° te openen deur

- Metalen deursluiting

- EcoSilence Drive: de meest energiezuinige en stille
motortechnologie

- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte

- ActiveWater®: zuinig en nauwkeurig watermanagement

- Doorlopende automatische meting van de belading.

- AquaSecure waterbeveiliging: extra beveiliging op de
watertoevoerleiding.

- softDial

- Schuimherkenning: detecteert overdosering

- Elektronisch onbalans-controlesysteem

- Kinderbeveiliging op de deur

- Signaal bij einde van het programma

- easyClean wasmiddellade, vooraan

Technische Informatie:

- Energieverbruik 157 kWh per jaar, gebaseerd op 220
standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

- -10% zuiniger (157kWh/jaar) dan de standaard waarde (174
kWh/jaar) van Energieklasse A+++ in 7 kg volgens de EU-
richtlijnen 1061/2010

- Waterverbruik 9020 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

- Geluidsniveau wassen : 52 dB(A)

- Geluidsniveau centrifugeren: 75 dB(A)

- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte

- Afmeting apparaat (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm

- Diepte apparaat: 54.6 cm

- Diepte apparaat incl. deur: 58.4 cm

- Diepte apparaat met geopende deur: 95.6 cm

** De aangegeven waardes zijn afgerond.
*** Vergelijking tussen de programmaduur van Kreukherstellend 40°C
en de programmaduur Kreukherstellend 40°C i.c.m. SpeedPerfect.
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