
WLG 24260BY vit 5190 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Kapacitet: 5 kg
– Energieffektivitetsklass: A+++
– Årlig energiförbrukning 131 kWh, baserad på 220
standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full
och halv maskin

– Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min

Program och specialfunktioner
– Specialprogram: Super 15 min / Super 30 min, Allergi+,
Sport, Skjortor, Extra fint, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/
Siden

– VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program
med perfekt tvättresultat

Design och komfort
– Stor display med visning av programförlopp,
temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid
upp till 24 h

– Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
– Knappar: Start/Paus för påfyllning, Vatten plus,
EcoPerfect, SpeedPerfect, Varvtal/Sköljstopp

Teknik
– 3D-AquaSpar-system
– ActiveWater™: mängdautomatik
– Skumavkänning
– Obalanskontroll

Säkerhet
– Flerfaldigt vattenskydd
– Elektronisk barnspärr

Installation
– 32 cm stor lucköppning, lucka med 165°
öppningsvinkel

Extra tillbehör / Passar till
WMZ 20490 Förhöjningssockel med utdragslåda 1990 kr
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EAN-kod
4242002802176

Basfakta
Mått i mm (H x B x D): 850 x 600 x 400
Anslutningseffekt (W): 2300
Energiförbrukning per år (kWh/år) - (2010/30/EC): 131
Vattenförbrukning per år (l/år) (2010/30/EC): 8800
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 58
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 85
Anslutningskabelns längd (cm): 175.0
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Piktogramförklaringar

Energieffektivitetsklass A+++
EU:s energiklassmärkning, som har funnits
sedan 1995, ger standardiserade uppgifter
om hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s
energiklassmärkning går från A+++ (bäst)
över A till G (sämst),

VarioPerfect™
Med Bosch tvättmaskiner kan du välja mellan
SpeedPerfect som tvättar de vanligaste
programmen extra fort. Eller
miljöprogrammet EcoPerfect, som med
längre tidsåtgång tvättar de vanligaste
programmen på det resurssnålaste sättet.

ActiveWater™
Ser till att du får bästa tvättresultat för varje
använd droppe vatten, oavsett hur mycket
eller lite du tvättar.

ECARF kvalitetsstämpel tilldelas
allergivänliga produkter
I enlighet med mottot "För ett bättre liv med
allergier", indikerar stämpeln
vardagsprodukter som bevisligen förbättrar
och förenklar livet för allergiker. Stiftelsen
Europeiskt centrum för allergiforskning har
utdelat ECARF kvalitetsstämpel sedan slutet
av 2006. Certifiering med ECARF Quality
Seal är baserat på kriterier som utarbetats
med hjälp av de mest aktuella
forskningsresultaten.

Green Technology inside
Bosch egen märkning Green Technology
inside anger att produkterna är särskilt
energi- och resurseffektiva och att högsta
prestanda uppnås baserat på banbrytande
teknik – och, som alla Bosch-produkter, har
de tillverkats med hänsyn till de hållbara
kriterierna. Märkningen står för
energieffektivitet och hållbarhet i våra
produkter – helt enkelt för deras ”Green
Technology inside”.
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