
Serie | 6, Was-/droogcombinatie, 9/6
kg, 1400 rpm
WNA14400EU

Optionele toebehoren
WMZ2381 : AquaStop verlengslang

Was-droogcombinatie met
stoombehandeling Iron Assist droogt niet
enkel even efficiênt als ze wast, maar
vermindert ook de plooien. Tot en met 6 kg
wassen in één keer.

Technische gegevens
Energie-efficiëntie-klasse was/droogcyclus (Verordening (EU )
2017/1369):  E
Energie-efficiëntie-klasse 40-60 ecoprogramma's (Verordening
(EU ) 2017/1369):  C
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 complete was/
droogcycli (EU 2017/1369):  372
Gewogen energieverbruik in kWh per 100 wascycli, 40-60
ecoprogramma's (EU 2017/1369):  64
Maximale capaciteit in kg in een was/droogcyclus (EU
2017/1369):  6,0
Maximale capaciteit in kg in een wascyclus (EU 2017/1369):  9,0
Het waterverbruik van de complete was- en droogcyclus in liters
per cyclus (EU 2017/1369):  84
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus
(EU 2017/1369):  41
Tijdsduur van de complete was- en droogcyclus in uren en
minuten bij nominale capaciteit (EU 2017/1369):  7:45
Tijdsduur van de 40-60 ecoprogramma's in uren en minuten bij
een nominale capaciteit (EU 2017/1369):  3:45
Droogefficiëntieklasse van 40-60 ecoprogramma's (EU
2017/1369):  B
Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369):  69
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369):  A
Uitvoering:  Vrijstaand
Afneembaar bovenblad:  Neen
Deurscharnier:  Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm):  210
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm):  850
Afmetingen van het toestel (mm):  848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg):  81,029
Trommelinhoud (l):  70
EAN-code:  4242005227280
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Serie | 6, Was-/droogcombinatie, 9/6 kg,
1400 rpm
WNA14400EU

Was-droogcombinatie met
stoombehandeling Iron Assist droogt niet
enkel even efficiênt als ze wast, maar
vermindert ook de plooien. Tot en met 6 kg
wassen in één keer.

- Was-droogcombinatie, Vrijstaand

Algemene informatie

- Energie efficiëntieklasse wassen en drogen¹: E

- Energie efficiëntieklasse wassen²: C

- Energie³ / Water⁴ wassen en drogen: 372 kWu / 84 liter

- Energie⁵ / Water⁶ wassen: 64 kWu / 41 liter

- Inhoud wassen en drogen / wassen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg

- Programmaduur⁷ wassen en drogen / wassen: 7:45
u:min / 3:45 u:min

- Centrifugeersnelheid**: 400 - 1400 tr/min

- Droogefficiëntieklasse: B

- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 69 dB (A) re 1 pW

- Geluidsniveau klasse: A

Programma's

- Standaard wasprogramma: katoen, kreukherstellend, fijn/
zijde, wol/handwas

- Speciale programma's wassen: AllergyPlus, Extra Snel 15',
Mix, Afpompen/Centrifugeren, Spoelen

- De meest gebruikelijke wasprogramma's kunnen ook
als droogprogramma of als gecombineerd was- en
droogprogramma gebruikt worden.

- Standaard droogprogramma: katoen, kreukherstellend

- Speciale droogprogramma's: Intensief drogen, MyTime Dry,
Zacht drogen, Wash&Dry 60', Opfrissen

Opties

- SpeedPerfect: perfect schone was in 65% minder tijd. ***

- Opties wassen: Antikreuk, SpeedPerfect, Voorwas, Spin speed
selection, Start / Pause, Temperature selection

- Opties drogen: Finish in/Drying time, Droogtegraad

- Droogopties voor de meeste wasprogramma's

- AutoDry functie, Tijdprogramma's

Uitrusting en comfort

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

- Groot LED-display voor het programmaverloop, max.
centrifugeersnelheid, resttijd, 24 u eindtijduitstel en
beladingsadvies

- Volelektronische éénknopsbediening voor alle was- en
speciale programma's

- VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen

- Volume van trommel: 70 l

- Vulopening van 32 cm met 165° deuropeningshoek

- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor

- AntiVibration design: zeer stil en stabiel

- Bodemplaat voor extra geluidsisolatie

- Lager geluidsniveau dankzij extra isolerend materiaal

- Onderhoudsvrije condenser: automatisch pluizen verwijderen

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

- AquaStop* met levenslange garantie tegen waterschade

- Aanduiding overdosering wasmiddel

- Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel

- Schuimherkenning

- Eenvoudig te reinigen wasmiddelbakje

- Onbalans-controlesysteem

- 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: 63.5 cm

- Toesteldiepte met open deur: 107.2 cm

* De garantievoorwaarden kunnen gevonden worden op onze website
** De aangegeven waarde werd afgerond.
*** Vergelijking tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C
en de duur van het Easy Care-programma 40°C gecombineerd met de
Speed-optie
1 2 Schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.
3 Energieverbruik in kWu per 100 complete cycli (programma Eco
40-60).
⁴ Gewogen waterverbruik in liters per complete cyclus (programma
Eco 40-60).
5 Energieverbruik in kWu per 100 wascycli (programma Eco 40-60).
⁶ Gewogen waterverbruik in liters per wascyclus (programma Eco
40-60).
⁷ Programmaduur Eco 40-60, was en droog cyclus / enkel wascyclus
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Serie | 6, Was-/droogcombinatie, 9/6 kg,
1400 rpm
WNA14400EU
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