
Serie | 4, Spredu plnená práčka, 8 kg,
1400 otáček za minutu
WAN28290BY

Zvláštne príslušenstvo
WMZ2200 : Set pre upevnenie k podlahe
WMZ2381 : Predĺ. prívodu studenej vody/AquaStopu

Automatická práčka s EcoSilence Drive™:
tichá prevádzka a dlhá životnosť na ktorú
sa môžte spoľahnúť.
● EcoSilence Drive™: extrémne efektívny, tichý a s dlhou

životnosťou.
● AlergiaPlus: špeciálne vyvinutý program pre potreby alergikov

a ľudí s citlivou pokožkou.
● LED displej zobrazujúci možnosť odloženého štartu alebo

konca programu až o 24 hodín.
● Tmavá bielizeň: program pre jemné pranie tmavého oblečenia,

ako napríklad džínsov.
● Funkcia Reload: umožňuje pohodlne pridať počas prania

akýkoľvek zapomentý kus bielizne.

Technické údaje
konštrukcia :  Voľne stojace
výška bez pracovnej dosky (mm) :  850
rozmery spotrebiča (mm) :  848 x 598 x 550
Hmotnosť netto (kg) :  69,848
príkon (W) :  2300
istenie (A) :  10
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50
aprobačné certifikáty :  , Ukraine grounding sign, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :  160
Trieda účinnosti prania :  A
záves dverí :  vľavo
kolieska :  Nie
EAN :  4242005070312
Kapacita náplne :  8,0
Trieda energetickej účinnosti (2010/30/EC) :  A+++
Vážená ročná spotreba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/
EC) :  176,00
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia stave (W) - NEW
(2010/30/EC) :  0,12
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom
stave (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,50
Vážená ročná spotreba vody (l/annum) NEW (2010/30/EC) :

 9900
trieda účinnosti odstreďovania :  B
Max. rýchlosť otáčok :  1380
dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 40 °C pri
čiastočnom naplnení :  200
dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri plnom
naplnení :  200
dĺžka štandardného programu pre bavlnu pri 60 °C pri
čiastočnom naplnení :  200
hlučnosť pri praní dB :  54
hlučnosť pri odstreďovaní dB :  76
Spôsob montáže :  Voľne stojace
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Serie | 4, Spredu plnená práčka, 8 kg, 1400
otáček za minutu
WAN28290BY

Automatická práčka s EcoSilence Drive™:
tichá prevádzka a dlhá životnosť na ktorú sa
môžte spoľahnúť.

- Aquastop

- EcoSilenceDrive, VarioPerfect

Spotreba

- menovitá kapacita: 8 kg

- trieda spotreby energie: A+++ v rozsahu tried energetickej
účinnosti od A+++ do D

- o 10 % úspornejšia (176 kWh/rok) ako je štandardná hodnota
(196 kWh/rok) triedy spotreby A+++ v kategórii 8 kg podľa
smernice EU 1061/2010

- ročná spotreba energie 176 kWh na základe 220 štandardných
pracích cyklov v programoch pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C pri
plnej a čiastočnej náplni a spotreby v úsporných režimoch;
skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu použitia
spotrebiča

- spotreba energie v štandardnom programe bavlna 60 °C pri
plnej náplni 0.94 kWh a pri čiastočnej náplni 0.78 kWh a
spotreba energie v štandardnom programe bavlna 40 °C pri
čiastočnej náplni 0.56 kWh

- vážená spotreba energie vo vypnutom stave / v režime
ponechania v zapnutom stave: 0.12 W / 0.5 W

- ročná spotreba vody 9900 litrov na základe 220 štandardných
pracích cyklov v programoch pre bavlnu pri 60 °C a 40 °C
pri plnej a čiastočnej náplni; skutočná spotreba vody bude
závisieť od spôsobu použitia spotrebiča

- trieda účinnosti odstredenia: B

- max. počet otáčok: 1400 ot./min**

- Štandardné programy bavlna eco 60 °C a bavlna eco 40
°C, na ktoré sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v
informačnom liste, sú vhodné pre pranie bežne znečištenej
bavlnenej bielizne a jedná sa o najúčinnejšie programy z
hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody. Skutočná
teplota sa môže líšiť v závislosti od kombinácie zvoleného
programu a teploty. Dĺžka pracieho cyklu môže byť predĺžená
v prospech nižšej spotreby energie. Trieda účinnosti prania A
je vždy zaručená.

- trvanie štandardného programu bavlna 60 °C 200 min
pri plnej náplni a 200 min pri čiastočnej náplni a trvanie
štandardného programu bavlna 40 °C 200 min pri čiastočnej
náplni

- hlučnosť prania v štandardnom programe bavlna 60 °C s
plnou náplňou v dB (A) re 1 pW: 54

- hlučnosť odstreďovania v štandardnom programe bavlna 60
°C s plnou náplňou v dB (A) re 1 pW: 76

Programy

- špeciálne programy: AlergiaPlus, čistenie bubna s funkciou
pripomenutia, špeciálny program na odstránenie škvŕn od
tuku a oleja, špeciálny program na odstránenie škvŕn od
červeného vína, špeciálny program na odstránenie škvŕn od
paradajok, košele/blúzky, rýchly/mix, plákanie/odstredenie/
odčerpanie, super 15'/30', džínsy/tmavá bielizeň, jemné/
hodváb, vlna/ručné pranie

Špeciálne funkcie a nastavenia

- VarioPerfect: možnosť voľby, či prací program bude
optimalizovaný z hľadiska úspory času alebo úspory energie.
Výsledkom je vždy perfektne čisté prádlo.

- TouchControl tlačidlá: jednoduché žehlenie, EcoPerfect/
SpeedPerfect, štart/pauza s reload funkciou (možnosť
doplnenia bielizne), teplota, nastavenie počtu otáčok, voda a
plákanie plus, odloženie konca programu/stop plákania

Komfort a bezpečnosť

- funkcia Reload: bielizeň máte možnosť pridať dokonca aj po
začatí pracieho cyklu

- objem bubna: 55 l

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou -
po celú dobu životnosti spotrebiča*

- veľký displej zobrazujúci teplotu, počet otáčok, zostávajúci
čas, odložený koniec až o 24 hod. a odporúčanú náplň

- plne elektronický kovový otočný volič pre všetky pracie a
špeciálne programy

- 3D AquaSpar systém prania pre rýchlejší prienik vody

- bezstupňová množstevná automatika

- EcoSilence Drive: tichý asynchrónny motor s dlhou
životnosťou

- AntiVibration Design: zaručuje väčšiu stabilitu a tichší chod

- systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny

- kontrola nevyváženosti

- signál na konci programu

- detský zámok ovládania

- nádstavec na tekuté pracie prostriedky

- protihluková izolácia: izolácia aj v spodnej časti práčky

- 30cm plniaci otvor, dvierka vo farbe strieborno-biela s uhlom
otvárania 180°

- kovový háčik zatvárania dvierok

- komfortné zatváranie

Technické informácie

- možnosť podstavby pri výške niky 85 cm

- rozmery (V x Š x H): 84.8 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

* záručné podmienky nájdete na https://www.bosch-home.com/sk/
servis/zaruka
** hodnoty sú zaokrúhlené
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