
Serie | 4, Vaskemaskin, frontmatet, 7
kg, 1400 omdr./min.
WAN280L2SN

Ekstra tilbehør
WMZ2200 :
WMZ2381 : Tilløpsslange for vaskemaskiner

7 kg vaskemaskinen med EcoSilence Drive™
og 10 års motorgaranti: vasker stille med en
holdbarhet du kan stole på.
● EcoSilence Drive™: En stillegående og strømsparende motor

med 10 års garanti.
● SpeedPerfect: Perfekt rent, opptil 65 % raskere*.
● ActiveWater Plus: Tilpasser vannmengden automatisk etter

mengden tøy som vaskes.
● LED-display: Gjør betjeningen av maskinen mer brukervennlig.
● Reload function: Glemt å legge inn noe? Ikke noe problem.

Bare sleng det inn.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: D
Vektet energiforbruk i kWh per 100 vaskesykluser med 40–60
graders økonomiprogram: 69 kWt 
Maks. kapasitet i antall kg: 7,0 kg 
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 45 l 
Varighet for 40–60 graders økonomiprogram i timer og minutter
ved merkekapasitet: 3:20 t 
Sentrifugeringseffektivitetsklasse for 40–60 graders
økonomiprogram: B
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Luftbårne akustiske støyutslipp: 75 dB(A) re 1 pW 
Konstruksjonstype: Frittstående
Høyde på avtakbar topplate: 850 mm 
Mål (H x B x D): 848 x 598 x 550 mm 
Nettovekt: 69,598 kg 
Tilkoblingseffekt: 2300 W 
Sikring: 10 A 
Spenning: 220-240 V 
Frekvens: 50 Hz 
Godkjennelse: CE, VDE
Lengden på strømledningen: 210 cm 
Dørhengsel: Venstre
Hjul: Nei
EAN-kode: 4242005219599
Installasjonstype: Frittstående
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7 kg vaskemaskinen med EcoSilence Drive™
og 10 års motorgaranti: vasker stille med en
holdbarhet du kan stole på.

Effekt/Forbruk

- Energiklasse¹: D

- Energi² / vann³: 69 kWt / 45 liter

- Kapasitet: 7 kg

- Omdreininger/minutt**: 400 - 1400 U/min

- Lydnivå: 75 dB (A) re 1 pW

Programmer

- Spesialprogrammer: 30°C, 40°C, Ekstra skylling/stiving, Mix,
Ull-/håndvask, Finvask/Silke

- SpeedPerfect: perfekt rens på opptil 65% kortere tid.

Forbruk og ytelse

- TouchControl-knapper: Start-/pauseknapp for etterfylling,
sentrifugering, SpeedPerfect/skyllestopp

Komfort og sikkerhet

- Reload funksjon: gjør det mulig å legge til vask selv etter at du
har startet maskinen.

- Stort display som viser programforløp, hastighet, gjenværende
tid, 24 t utsatt sluttid, og anbefalt belastning.

- En bryter for betjening av samtlige vaske- og
spesialprogrammer

- Trommelvolum: 55 l

- 3D-AquaSpar-system

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående
motorteknologi

- AntiVibrasjon Design: mer stabilitet og stillegående drift

Teknisk informasjon

- Ubalansekontroll

- Skumkontroll

- Flertrinns beskyttelse mot vannskader

- 10 års motorgaranti

¹ Energieffektivitetsskala fra A til G
2 Energiforbruk i kWh per 100 sykluser (program Eco 40-60)
³ Vektet vannforbruk i liter per syklus (program Eco 40-60)
** Verdier er avrundet.
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