
Serie | 6, Spredu plnená práčka, 9 kg,
1400 otáček za minutu
WAU28T90BY

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

Automatická práčka s pohonom EcoSilence
Drive™: mimoriadne tichá prevádzka a
dlhotrvajúca životnosť.
● EcoSilence Drive™: tichý, výkonný motor s 10-ročnou zárukou.
● SpeedPerfect: dokonale čisté za čas kratší až o 65 %*.
● Bubon VarioDrum: mimoriadne šetrné a intenzívne pranie

vďaka unikátnej štruktúre bubna.
● ActiveWater ™ Plus: šetrí vodu a náklady vďaka bezstupňovej

množstevnej automatike.
● Veľký LED displej: jednoduchá obsluha a prístup k ďalším

funkciám.

Technické údaje
Trieda energetickej účinnosti: C
Vážená spotreba energie v kWh na 100 pracích cyklov programu
eco 40 - 60: 66 kWh 
Maximálna kapacita v kg: 9,0 kg 
Spotreba vody v eko programe v litroch na cyklus: 44 l 
Čas trvania programu eco 40 - 60 v hodinách a minútach pri
menovitej kapacite: 3:37 h 
Trieda účinnosti odstreďovania programu eco 40 - 60: B
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: A
Emisia hluku šíreného vzduchom: 71 dB(A) re 1 pW 
konštrukcia: Voľne stojace
výška bez pracovnej dosky: 848 mm 
rozmery spotrebiča: 848 x 598 x 590 mm 
Hmotnosť netto: 71,775 kg 
príkon: 2300 W 
istenie: 10 A 
napätie: 220-240 V 
frekvencia: 50 Hz 
aprobačné certifikáty: CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla: 160 cm 
záves dverí: vľavo
kolieska: Nie
EAN: 4242005239900
Spôsob montáže: Voľne stojace
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Serie | 6, Spredu plnená práčka, 9 kg, 1400
otáček za minutu
WAU28T90BY

Automatická práčka s pohonom EcoSilence
Drive™: mimoriadne tichá prevádzka a
dlhotrvajúca životnosť.

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: C

- energia² / voda³: 66 kWh / 44 l

- kapacita náplne: 1 - 9 kg

- doba trvania programu⁴: 3:37 h:min

- trieda účinnosti odstreďovania: B

- rýchlosť odstreďovania**: 400 - 1400 ot./min

- hladina hluku: 71 dB (A) re 1 pW

- trieda hlučnosti: A

Programy

- štandardné programy: bavlna, ľahko udržiavateľné, jemné/
hodváb, vlna/ručné pranie

- špeciálne programy: perie, čistenie bubna s funkciou
pripomenutia, košele/blúzky, odčerpanie/odstreďovanie,
rýchly/mix, šport/fitness, plákanie, super 15'/30', džínsy/
tmavá bielizeň

Špeciálne funkcie a nastavenia

- SpeedPerfect: perfektne vyprané za až o 65% menej času***

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

Komfort a bezpečnosť

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

- veľký LED displej pre zobrazenie priebehu programu,
nastavenej teploty, počtu otáčok, zostávajúceho času

v minútach a nastavenie konca prania až za 24 hod.,
odporúčanej náplne a indikácie spotreby

- objem bubna: 63 l

- VarioDrum: bubon z nehrdzavejúcej ocele, šetrné a intenzívne
pranie

- funkcia DrumClean - čistenie bubna s funkciou pripomenutia

- plniaci otvor s priemerom 32 cm, farba hliníkovo-biela s uhlom
otvárania dverí 171°

- funkcia Reload / pauza

- EcoSilence Drive: tichý asynchrónny motor s dlhou
životnosťou

- 10 rokov záruka na EcoSilence Drive motor

- AntiVibration Design: zaručuje väčšiu stabilitu a tichší chod

- ActiveWater Plus: pre vysoko efektívne využitie vody aj pri
menšom množstve bielizne vďaka automatickej detekcii
naplnenia.

- protihluková izolácia v spodnej časti práčky

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

- otočný volič

- systém rozpoznania peny na odstránenie nadmernej peny

- ukazovateľ predávkovania detergentom

- kontrola nevyváženosti

- detský zámok ovládania

- akustický signál ukončenia programu

- jednoducho čistiteľná komora na pracie prostriedky

- nádstavec na tekuté pracie prostriedky

Technické informácie

- možnosť podstavby pri výške niky 85 cm

- rozmery (V x Š): 84.8 cm x 59.8 cm

- hĺbka spotrebiča: 59.0 cm

- hĺbka spotrebiča vr. dvierok: 63.2 cm

- hĺbka spotrebiča s otvorenými dvierkamii: 106.3 cm

* záručné podmienky nájdete na https://www.bosch-home.com/sk/
servis/zaruka
** hodnoty sú zaokrúhlené
*** porovnanie medzi dobou trvania programu ľahko udržiavateľné 40
°C a dobou trvania programu ľahko udržiavateľné 40 °C s aktivovanou
funkciou Speed
¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A do G
² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe eco 40-60)
³ vážená spotreba vody v litroch na cyklus (v programe eco 40-60)
⁴ doba trvania programu eco 40-60
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