
WAE20366BY Különleges (megvásárolható) tartozék: Jellemzõk:

Maxx 6 VarioPerfect
Elöltölt ős mosógép

Kiviteli forma: Szabadonálló
Ajtónyitás iránya: bal
Készülékház színe / anyaga: fehér
Csatlakozókábel hossza (m): 160.0
Magasság aláépítéshez: 820.00
Magassága munkalap nélkül (mm): 848
A készülék méretei (mm): 848 x 600 x 590
Görgők: Nem
Nettó súly (kg): 68.00
Dob űrtartalma (l): 53
Feltöltési mennyiség pamut anyagokra: 6.0
Univerzális termékkód: 
Készülékszín: fehér
Ajtó keret: ezüst
Színes gombok: 
Színes tárcsák: 
Színvariációk: 
Mosási zajszint (dB (A) re 1 pW): 59
Teljesítményigény (W): 2300
Biztosíték: 10
Feszültség (V): 220-240
Frekvencia: 50
Átlagos évi energiafogyasztás (kWh): 204
Éves átlagos vízfogyasztás (gal): 
Energia csillag: Nem
Kábel mellékelve: Nem
Csatlakozókábel hossza (in): 

• Töltősúly: 6 kg
• Energiaosztály: A+
• Energiafelhasználás: 196 kWh/év (220 mosási ciklusra 
vonatkoztatva, mely ciklusokban 60°C és 40°C-os pam ut 
programok szerepelnek részleges illetve teljes töltet esetén, 
valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is 
figyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása 
függ a használattól.
• Energiafelhasználás: 0.95 kWh 60°C pamut teljes t öltet, 
0.94 kWh 60°C pamut részleges töltet, és 0.62 kWh 4 0°C 
pamut részleges töltet esetén
• Vízfelhasználás: 10120 liter/év (220 mosási ciklusra 
vonatkoztatva, mely ciklusokban 60°C és 40°C-os pam ut 
programok szerepelnek részleges illetve teljes töltet esetén, 
valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is 
figyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása 
függ a használattól.
• Program lefutásának ideje: 179 perc 60°C pamut te ljes 
töltet, 179 perc 60°C pamut részleges töltet és 170  perc 
40°C pamut részleges töltet esetén
• Centrifuga-hatékonysági osztály: C
• Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 ford./perc
  Maradék nedvesség: 63 %
• Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a 

WMZ2200 : 
WMZ2420 : 
WMZ20450 : 
WMZ2380 : 

Színvariációk: Fogyasztási és csatlakoztatási jellemzõk:

Beépített tartozék:

EAN-kód:4242002655581
03-05-2011

Csatlakozókábel hossza (in): 
Dugós csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Kifolyócső hossza (in): 59.05
Vízbevezető cső hossza (in): 59.05
: Igen
Készülék méretei (ma x szé x mé) (in): x  x
A becsomagolt készülék méretei (in): 34.44 x 24.60 x 
25.19

Teljesítményigény (W): 2300
Biztosíték: 10
Feszültség (V): 220-240
Frekvencia: 50
Engedélyező okirat: CE
Energiafogyasztás (kWh): 1.02
Vízfogyasztás (l): 45
Átlagos évi vízfogyasztás (200 teljes feltöltésre) (l): 
9000
Átlagos évi energiafogyasztás (kWh): 204
Víz-biztonsági rendszer: többszörös vízvédelem
: 7
Maximális centrifuga-fordulatszám: 1000
Centrifuga-fordulatszám beállítási lehetőségek: 
Változtatható
Belső vízmelegítővel: Nem
Maradék idő kijelzés: Igen
Program-lefutás jelzés: LED-kijelző

• Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogramok, a 
hőmérséklet és a speciális programok esetében
• Display programlefutásra, maradékidő-kijelzésre és 
késleltetett indításra
• Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés:: 
start/szünet, gyűrődésmentesítő program, Többletvíz, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, fordulatszám-
módosítás/öblítőstop
• VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási 
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel
• Speciális programok: extra rövid 15', gyors/mix, öblítőstop
• Dobtérfogat: 53 l
• 3D-AquaSpar mosási rendszer
• Súlyautomatika
• Túlhabzás figyelés
• Dobkiegyensúlyozás
• Hangjelzés a program végén
• Gyermekzár
• 30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható betölt őablak
• Többszörös vízvédelmi rendszer
• Fém ajtózáró kar
• Aláépíthető
• Mágneses betöltőablakzár
• Méretek (magasság x szélesség x mélység): 84.8 x 60 x 
59 cm

WAE20366BY : Mosógép 
elölt.,6kg,A+,1000f/p,LED




