
Serie | 4, Wasmachine, voorlader, 6
kg, 1400 rpm
WAN28060NL

Optionele accessoires
WMZ2200 : Onderbouwset

● EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig
wassen dankzij de koolborstelloze motor, inclusief 10 jaar
motorgarantie.

● LED Display met uitgestelde start- en eindtijd optie tot 24 uur.
● Bijvulfunctie: iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen

tijdens het wasprogramma.
● AntiVibration™ Design: extreem stabiel en stil dankzij speciale

anti-vibratie wanden.
● VarioPerfect: bespaar tot wel 65% tijd óf 50% energie.
● De anti-vibratie zijpanelen verminderen trillingen en zorgen

voor meer stabiliteit tijdens het was- en centrifugeerproces.
● TouchControl toetsen: gemakkelijk te bedienen dankzij het 

elektronische bedieningspaneel.
● Tot 24 uur eindtijduitstel: bepaal zelf wanneer het programma

klaar moet zijn.
● EcoSilence Drive™: extreem stil, duurzaam en zuinig

wassen dankzij de koolborstelloze motor, inclusief 10 jaar
motorgarantie.

● LED Display met uitgestelde start- en eindtijd optie tot 24 uur.
● Bijvulfunctie: iets vergeten? Eenvoudig wasgoed toevoegen

tijdens het wasprogramma.
● AntiVibration™ Design: extreem stabiel en stil dankzij speciale

anti-vibratie wanden.
● VarioPerfect: bespaar tot wel 65% tijd óf 50% energie.

Technische Data
Uitvoering :  Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) :  848 x 598 x 550
Nettogewicht (kg) :  70,047
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 :  4242002912646
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :  6,0
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) :  A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 137,00
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :  0,12
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) :  0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :  8580
Droogresultaat :  B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :

 1400
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale
belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  200
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  200
Geluidsemissie wassen (dB) :  54
Geluidsemissie centrifugeren (dB) :  75
Type installatie :  Vrijstaand
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