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Serie | 8 Wasmachines

WAW32472FG
Wasmachine

De wasmachine met nieuwe design,
uitgerust met EcoSilence Drive™: geniet van
een bijzonder stille en duurzame werking.
● EcoSilence Drive™: uiterst energie-efficiënte en stille werking,

met 10 jaar garantie.
● Energie-efficiëntieklasse A+++ -30%: wast 30% zuiniger dan

de grenswaarde voor de beste energie-efficiëntieklasse.
● AllergyPlus / ECARF kwaliteitscertificaat: speciaal ontwikkeld

voor personen met allergieën.
● ActiveWater™ Plus: bespaart water en kosten dankzij de

traploze hoeveelheidsautomaat voor het wasgoed.
● VarioPerfect™: bespaart 65% wastijd of 50% energie – dankzij

slimme programma-opties.

Technische Data
Uitvoering :  Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  850
Afmetingen van het toestel (mm) :  845 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) :  82,0
Aansluitwaarde (W) :  2300
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50
Keurmerken :  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  175
Wasprestatieklasse :  A
Links-/rechtsdraaiend :  Links
Verrijdbaar :  Neen
EAN-code :  4242002820149
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) :  9,0
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 152
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :  0,12
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) :  0,43
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 11220
Droogresultaat :  A
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) :

 1552
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  270
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale
belading (minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  275
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) :  270
Duur van de standby tijd :  15
Geluidsemissie wassen (dB (A) re 1pW) :  48
Geluidsemissie centrifugeren (dB (A) re 1pW) :  74
Type installatie :  Vrijstaand

'!2E20AC-icabej!
Toebehoren
WMZ20490 : Voetstuk met onderlade
WMZ2380 : AquaStop verlengslang
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De wasmachine met nieuwe design,
uitgerust met EcoSilence Drive™: geniet van
een bijzonder stille en duurzame werking.

Algemene informatie

- Energieklasse: A+++ -30%

- Inhoud: 1 - 9 kg

- Max.centrifugeersnelheid: 1600 tr/min

- Energieverbruik: A+++ -30% spaarzamer (152 kWu/jaar)
dan de grenswaarde (217 kWu/jaar) van de energie-
efficiëntieklasse A+++ in 9 kg segment volgens de EU
standaard 1061/2010

- Droogefficiëntieklasse: A

- Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu

- Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

- Geluidsniveau bij het wassen: 48 dB(A) re 1 pw

- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 74 dB(A) re 1 pw

Programma's

- Speciale programma's:
Afpompen, Overhemden, Sport, Extra Snel 15', Mix/Snel,
Spoelen/Centrifugeren, AllergyPlus, Dekens, Wol/Handwas,
Fijn/Zijde

Opties

- TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Extra spoelen, Antikreuk,
Keuze voor centrifugeersnelheid, Temperatuur, Start/Pauze,
SpeedPerfect, EcoPerfect en Eindtijduitstel 1 tot 24 u

- VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een
laag energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus
(SpeedPerfect)

- Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

- Groot LED-display voor het programmaverloop,
de temperatuur, de max. centrifugeersnelheid, de
resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u

- JogDial - verlichte programmaknop met geïntegreerde aan/uit
functie

- Meervoudige beveiliging tegen waterschade

- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor

- AntiVibration design: zeer stil en stabiel

- ActiveWaterPlus: intelligent beheer van waterverbruik

- 3D AquaSpar-systeem

- Hoeveelheidsautomaat

- Schuimherkenning

- Zelfreinigend wasmiddelbakje

- Aanduiding overdosering wasmiddel

- Resttijdaanduiding

- Signaal bij programma-einde

- Onbalans-controlesysteem

- VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen

- Vulopening van 32 cm (wit-donkergrijs) met 171°
deuropeningshoek

- Magnetische deurvergrendeling comfort

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 59 cm

- Onderbouwbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
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