
HomeProfessional, wasmachine,
frontlader, 10 kg, 1600 rpm
WAXH2E41FG

Optionele toebehoren
WMZ2381 : AquaStop verlengslang

De Home Professional wasmachine
met i-DOS, Home Connect en Anti-
vlekkensysteem Plus biedt het allerhoogste
comfort en doet alles volledig automatisch.
● Home Connect: verbonden toestellen van Bosch voor een

eenvoudiger dagelijks leven.
● Het wasprogramma wordt automatisch aangepast aan de

verontreinigingsgraad, textielsoort en belading.
● EcoSilence Drive™: uiterst energie-efficiënte en stille werking,

met 10 jaar garantie.
● SpeedPerfect: perfect schone resultaten, tot drie keer zo snel.
● Intensief Plus: voor een krachtige reiniging van sterk

verontreinigd wasgoed bij een volle belading.

Technische gegevens
Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU ) 2017/1369):  C
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60
ecoprogramma's (EU 2017/1369):  67
Maximale capaciteit in kg (EU 2017/1369):  10,0
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus
(EU 2017/1369):  49
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij
een nominale capaciteit (EU 2017/1369):  3:55
Droogefficiëntieklasse van 40-60 ecoprogramma's (EU
2017/1369):  A
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):  B
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):  74
Uitvoering:  Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm):  850
Afmetingen van het toestel (mm):  848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg):  83,103
Aansluitwaarde (W):  2300
Minimale smeltveiligheid (A):  10
Spanning (V):  220-240
Frequentie (Hz):  50
Keurmerken:  CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm):  160
Deurscharnier:  Links
Verrijdbaar:  Neen
Power consumption standby/network: Raadpleeg de handleiding
voor informatie over het uitschakelen van de WiFi-functie.:  1,5
en: Time auto-standby/network:  5,0
EAN-code:  4242005239184
Type installatie:  Vrijstaand
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HomeProfessional, wasmachine, frontlader,
10 kg, 1600 rpm
WAXH2E41FG

De Home Professional wasmachine met i-
DOS, Home Connect en Anti-vlekkensysteem
Plus biedt het allerhoogste comfort en doet
alles volledig automatisch.

- Wasmachine XL Washer, Vrijstaand

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse¹: C

- Inhoud: 1 - 10 kg

- Centrifugeersnelheid**: 400 - 1600 tr/min

- Droogefficiëntieklasse: A

- Energie² / Water³: 67 kWu / 49 liter

- Programmaduur⁴: 3:55 u:min

- Geluidsniveau: 74 dB (A) re 1 pW

- Geluidsniveauklasse: B

Programma's

- Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijn/Zijde,
Wol/Handwas

- Speciale programma's: AllergyPlus, Afpompen, Automatisch
Zacht, Automatic 40, Trommel reinigen met automatische
herinnering, Overhemden, Jeans/Donkere kleuren, Memory,
Centrifugeren, Mix/Snel, Sport, Spoelen, Extra snel 15'/30'

Opties

- Home Connect: Starten en bedienen op afstand,
energiebeheer, diagnose op afstand.

- i-Dos: automatische dosering van het vloeibaar wasmiddel en
wasverzachter

- Antivlekken-systeem

- Opties: 1-3 extra spoelbeurten, Antikreuk, Antivlekken-
systeem, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Intensive Plus, Night wash,
SpeedPerfect, Spoelstop, Voorwas, Extra water

- TouchControl-toetsen: Instellingen, Start/Pauze,
Eindtijduitstel, i-DOS 2.0, Intensief Plus, Opties, Remote Start,
Start/Pauze met bijvulfunctie, Temperatuur, SpeedPerfect,
Keuze voor centrifugeersnelheid/Spoelstop

Uitrusting en comfort

- Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid
linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te
voegen.

- Klare tekst TFT-display met hoge resolutie en intuïtief gebruik
voor aanduiding van het programmaverloop, de temperatuur,

max. centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel tot 24 u,
extra opties en aanduiding van het verbruik

- JogDial - programmaknop met geïntegreerde aan/uit functie in
metaal

- 4D Wash System: uiterst efficiënt doordringen van water
met wasmiddel tot diep in de vezels van het textiel met een
perfect resultaat.

- VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen

- Volume van trommel: 70 l

- Trommelverlichting met LED

- Trommel reinigen met automatische herinnering met
automatische herinneringsfunctie

- Vulopening van 32 cm met 180° deuropeningshoek

- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor

- 10 jaar garantie op de EcoSilence Drive motor

- ActiveWater Plus: voor een uiterst zuinig waterverbruik,
zelfs bij een kleine lading wasgoed, dankzij de automatische
beladingsdetectie.

- AquaSensor voor een optimaal spoelresultaat

- AquaStop* met levenslange garantie tegen waterschade

- ECOPrognose: Aanduiding van het water- en energieverbruik
voor de start van het programma

- Aanduiding van het gewicht van het wasgoed met
onmiddellijke doseeraanbeveling voor het wasmiddel

- Aanduiding overdosering wasmiddel

- Schuimherkenning

- Onbalans-controlesysteem

- AntiVibration design: zeer stil en stabiel

- Bodemplaat voor extra geluidsisolatie

- Kinderbeveiliging

- Multitoon geluidssignaal

Technische specificaties

- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

- Afmetingen (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm

- Toesteldiepte: 59.0 cm

- Toesteldiepte inclusief deur: 63.2 cm

- Toesteldiepte met open deur: 108.5 cm

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website
** De aangegeven waarde werd afgerond.
¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G
2 Energieverbruik in kWu per 100 cycli (programma Eco 40-60)
³ Gewogen waterverbruik in liters per cyclus (programma Eco 40-60)
⁴ Programmaduur Eco 40-60
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