
Bosch
WAN24260ES
Máquina de lavar roupa

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242002936017

programa de vendas:

Serie | 4
WAN24260ES
Máquina de lavar roupa

Potência / Consumo
• Capacidade de carga: 7 kg

• Classe de eficiência energética: A+++ Classe de eficiência energética A+++
-10%

• Classe de eficiência energética A+++ -10% mais económica (157kWh/Ano) do
que o valor referência (196kWh/Ano) da Classe de Eficiência Energética A+++
na categoria 7 kg segundo a Norma EU 1061/2010

• Consumo de energia/água: 157 kWh/9020 litros por ano, com base nos
programas da norma

• Consumo de energia no programa standard Algodão 60°C: 0.85 kWh com
carga completa e 0.69 kWh no caso de carga parcial, assim como 0.51 kWh no
programa standard Algodão 40ºC com carga parcial

• Potência consumida ponderada no modo desligado / não desligado: 0.12 W / 0.5
W

• Consumo de água de 9020 litros/ano com base em 220 ciclos de lavagem
a 60ºC e 40ºC no programa algodão e com meia carga e carga completa. O
consumo real de água depende do tipo de utilização do aparelho

• Classe de eficiencia de centrifugação: B

• Centrifugação máx: 1200 rpm

• Nível de ruído na lavagem no programa standard algodão 60°C com carga
completa em dB (A) re 1 pW: 54

• Nível de ruído na centrifugação no programa standard algodão 60º C com carga
completa em dB (A) re 1 pW: 74

Programas Especiais
• Roupa de cama, Roupa Escura, Camisas, Roupa Desportiva, Rápido/Mix, Anti-

Alergias, Lãs / Lavagem Manual, delicado/seda
Opções:
• VarioPerfect: Opção entre lavagem económica ou lavagem rápida, sempre com

a garantia de resultados perfeitos
• Teclas TouchControl: início/pausa+carga, Engomar Fácil, Redução de

velocidade de centrifugação/sem centrifugação
Conforto / Segurança:
• Protecção multipla contra inundações. Protecção contra fugas de água

• Display grande para indicação do decurso do programa, temperatura,
velocidade de centrifugação, programação fim diferido 24 h e recomendação de
carga

• Sistema 3D-AquaSpar

• Sistema automático de ajuste de carga

• Motor EcoSilence com garantia de 10 anos

• 10 anos de garantia no motor EcoDrive

• Reconhecimento de nível superior de espuma

• Electrónica de controlo de desequilíbrios

• Aviso de sobredosagem

• Display de LED's, Sinal acústico de fim de programa

• Bloqueio de segurança contra utilização indevida

Informação Técnica:
• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura

• Medidas AxLxP (cm): 84.8 x 59.8 x 60

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipo de construção : Livre instalação
Altura sem tampo (mm) : 850
Dimensões do produto (mm) : 848 x
598 x 550
Peso líquido (kg) : 68,0
Potência (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 210
Classe de desempenho de lavagem : A
De que lado está montada a porta? : À
esquerda
Rodas : Não
Código EAN : 4242002936017
Características de consumo e
ligação
Capacidade de carga : 7,0
Classe de eficiência energética : A+++
Consumo de energia anual (kWh/
annum) - NOVO (2010/30/EC) : 157
Consumo potência em stand-by modo
(W) - NOVO (2010/30/EC) : 0,12
Consumo de energia em estado inativo
- NEW (2010/30/EC) : 0,50
Consumo anual de água (l/annum) -
NOVO (2010/30/EC) : 9020
Classe de desempenho da
centrifugação : B
Velocidade max centrifugação : 1175
Ø Tempo de lavagem "Algodão 40 °C",
carga parcial, 2010/30/EC (min.) : 200
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C",
carga completa, 2010/30/EC (min.) :
200
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C",
carga parcial, 2010/30/EC (min.) : 200
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1
pW) : 54
Nível de ruído da centrifugação dB(A)
re 1 pW : 74
Tipo de instalação : Livre instalação
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