
Serie | 6, Tvättmaskin, frontmatad, 8
kg, 1400 rpm
WAU28UA8SN

Tvättmaskinen med EcoSilence Drive™: njut
av att kunna tvätta extremt tyst med en
tvättmaskin som har fantastisk hållbarhet.
● EcoSilence Drive™: en tyst och energieffektiv motor med 10

års garanti.
● SpeedPerfect: helt ren på upp till 65% kortare tid*.
● VarioDrum tvättar skonsamt men noggrant, tack vare den

droppformade trumkonstruktionen.
● ActiveWater Plus justerar automatiskt vattenmängden efter

tvättmängden.
● Den stora LED-displayen är lätt att läsa av och använda, för att

göra den bekväm att använda.

Tekniska data
Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): C
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för
ekoprogram 40-60: 62 kWh 
Maximal kapacitet i kg: 8,0 kg 
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 43 l 
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid
nominell kapacitet: 3:29 h 
Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: A
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 72 dB(A) re 1 pW 
Konstruktion: Fristående
Höjd med toppskiva: 0 mm 
Mått (H x B x D): 848 x 598 x 590 mm 
Nettovikt: 69,4 kg 
Anslutningseffekt: 2300 W 
Säkring: 10 A 
Spänning: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd: 210 cm 
Gångjärn: Vänster
Hjul: Saknas
EAN kod: 4242005246809
Installationstyp: Fristående
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Tvättmaskinen med EcoSilence Drive™: njut
av att kunna tvätta extremt tyst med en
tvättmaskin som har fantastisk hållbarhet.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: C

- Energi² / Vatten³: 62 kWh / 43 liter

- Kapacitet: 8 kg

- Centrifugering/minut**: 400 - 1400 U/min

- Ljudnivå: 72 dB dB (A) re 1 pW

Program

- standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle

- W_F44-F

- Specialprogram: urpumpning / centrifugering, Mix, Sköljning

Förbrukning och prestanda

- SpeedPerfect: tvätta rent på upp till 65% kortare tid. ***

- Touch Control-knappar: Färdig, Extra sköljning, Start/Paus för
påfyllning, VarioSpeed, centrifugering/sköljstopp

Användning/Säkerhet

- Påfyllningsfunktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även
efter att maskinen har startats.

- Trumvolym: 63 l

- Stor LED-display

- VarioDrum: skonsam och effektiv trumma

- Pausfunktion: Ja

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi

- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

- Indikation vid överdosering av tvättmedel

- Elektronisk barnspärr

Teknisk information

- 10 års motorgaranti på EcoSlience Drive, EcoSilence Drive:
energisnål och tyst motorteknologi

- Flerfaldigt vattenskydd

- Obalanskontroll

- Skumavkänning

¹ Energiklass på en skala från A till G
2 Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (program Eco 40-60)
³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 40-60)
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