
Seria 4, Mașina de spălat rufe cu
încarcare frontală, 8 kg, 1200 rpm
WAN24292BY

Mașină de spălat rufe cu EcoSilence Drive™:
te bucuri de o funcționare extrem de
silențioasă și durabilitate excelentă.
● EcoSilence Drive™: mașină de spălat extrem de eficientă și cu

durată lungă de viață.
● Hygiene Plus: spălare igienică, chiar și la temperatura de 40°C.
● SpeedPerfect: curățare perfectă cu până la 65% mai rapidă*.
● ActiveWater™ Plus: consum redus de apă și economie de bani

datorită sistemului inteligent de control al apei cu detectarea
încărcăturii în trepte multiple.

● Afişaj cu LED-uri uşor de utilizat, cu comenzi tactile şi
numeroase funcţii suplimentare, precum pornirea temporizată
şi durata de timp rămasă.

Date tehnice
Clasa de eficiență energetică: C
Consumul ponderat de energie în kWh per 100 cicluri de spălare
al programului "eco 40-60" : 62 kWh 
Capacitatea maximă în kg: 8,0 kg 
Consumul de apă în litri per ciclu programul "eco": 47 l 
Durata programului "eco 40-60" în ore și minute la capacitatea
nominală: 3:26 h 
Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare a programului
"eco 40-60" : B
Clasa emisiilor acustice în aer: A
Emisiile acustice în aer: 71 dB(A) re 1 pW 
Forma constructiva: Independent
Inaltime cu capac superior: -2 mm 
Dimensiuni aparat: 848 x 598 x 550 mm 
Greutate netă: 70,0 kg 
Putere instalata: 2300 W 
Amperaj: 10 A 
Tensiune: 220-240 V 
Frecventa: 50 Hz 
Certificate de autorizare: CE, VDE
Lungime cablu de alimentare: 160 cm 
Deschidere usa: Stanga
Role: Nu
Cod EAN: 4242005344529
Tip de instalare: Independent
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Mașină de spălat rufe cu EcoSilence Drive™:
te bucuri de o funcționare extrem de
silențioasă și durabilitate excelentă.

DETALII GENERALE

- Clasa de eficiență energetică¹: C

- Consum de energie² / apă³: 62 kWh / 47 litri

- Capacitate: 8 kg

- Durata program⁴: 3:26 h:min

- Clasa de eficienţă la centrifugare: B

- Viteză de centrifugare**: 0 - 1200 rot/min

- Nivel de zgomot: 71 dB (A) ref. 1pW

- Clasa de eficiență energetică a nivelului de zgomot: A

PROGRAME

- Programe standard: Bumbac, Easy Care, Delicate/Mătase,
Lâna/Spălare manuală

- Programe speciale: Standard rece - 60°C, Geci cu puf,
Outdoor, Cămăşi/Bluze, Rapid/Mix, Super rapid 30'/15',
DrumClean (cu reminder), Progam spălare manuală pentru
ţesăturile din lână, Delicate / Mătase

OPŢIUNI

- SpeedPerfect™: reduce durata ciclului de spălare cu până la
65%

- Taste TouchControl: Prespălare, Gata in, Temperatură,
SpeedPerfect, Start / Pauză cu funcţie de reîncărcare, Apă
și clătire suplimentară, Selectare viteza centrifugare/Fără
centrifugare finală

CONFORT ŞI SIGURANŢĂ

- Functie Reîncărcare (Reload): flexibilitate ridicată prin
posibilitatea de a adăuga rufe chiar și după începerea
programului de spălare.

- Display de dimensiuni mari cu afişarea temperaturii,
centrifugării, timpului de spălare rămas, programarea
terminării programului 24 h și recomandare grad de încărcare

- Volum tambur: 55 l

- AquaStop cu garanție

- Selector cu control electronic pentru toate progamele de
spălare

- EcoSilence Drive™: motor BLDC extrem de eficient energetic
și silențios cu 10 ani garantie la înscrierea produsului pe site

- ActiveWater Plus: pentru utilizarea eficientă a apei chiar și in
cazul unei cantități mici de rufe datorită detectării automate a
greutății acesteia

- AntiVibration Design: stabilitate sporită şi nivel de zgomot
scăzut

- Reducere nivel de zgomot: panou izolator în partea inferioară

- Sistem de detectare automată a spumei reziduale

- Control electronic al balansului

- Semnalizare acustică la terminarea programului

- Protecție împotriva accesului copiilor

- Clapeta pentru detergent lichid

- Hublou cu ramă alb-argintiu cu diametru de 30 cm şi
deschidere la 180°

- Hublou cu cârlig metalic de blocare

- Funcţie de blocare acces copii

DETALII TEHNICE

- Posibilitate de încorporare sub blat, în nişă cu înălţime de 85
cm

- Dimensiuni (Î x l): 84,8 cm x 59,8 cm

- Adâncime aparat: 55.0 cm

- Adâncime aparat inclusiv usa 60.0 cm

- Adâncimea aparatului cu ușă deschisă: 114,2 cm

¹ Pe o scară a clasei de eficienţă energetică de la A la G
2 Consum de energie în kWh per 100 cicluri (în programul Eco
40-60)
³ Consumul ponderat de apă în litri per ciclu (în programul Eco
40-60)
⁴ Durata programului Eco 40-60
** Valorile sunt rotunjite.
* Vă rugăm să consultați termenii de garanție pe https://www.bosch-
home.ro/service/ingrijire-si-protectie/garantii-extinse
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