
HomeProfessional, Vaskemaskine, 10
kg, 1600 rpm
WAXH2EL0SN

Den ultimative Home-Professional i-
DOS-vaskemaskine med Home Connect
og AntiStain Plus system. Den smarte
vaskemaskine som gør hele arbejdet
automatisk.
● i-DOS doserer automatisk den korrekte mængde vaskemiddel

og vand til hver vask.
● Pletfjerningsautomatik fjerner de 16 mest almindelige typer

pletter.
● 4D Wash System: effektiv gennemtrængning af vaskemiddel og

vand for perfekte vaskeresultater.
● Home Connect: hvidevarer med smart tilslutning til en enklere

hverdag.
● Alle indstillinger tilpasses automatisk til hver vask, baseret på

tøjtype, vaskemængde og tilsmudsningsgrad.
● EcoSilence Drive™: meget energibesparende motor med 10 års

garanti, stille drift og ekstra lang levetid.
● AllergyPlus: specielt udviklet til allergikere og personer med

følsom hud.
● SpeedPerfect: perfekte vaskeresultater på op til 65% kortere

tid.
● Intensive Plus: ekstra vaskekraft til meget beskidt tøj og store

mængder.

Teknisk data
Installation :  Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) :  850
Produktmål (mm) :  848 x 598 x 590
Nettovægt (kg) :  82,562
Tilslutningseffekt (W) :  2300
Strømstyrke (A) :  10
Elementspænding (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Godkendelse af certifikater :  CE, VDE
Længde på elledning (cm) :  210
Vaskeevne :  A
Dørhængsling :  venstrehængt
Hjul :  Nej
EAN-kode :  4242005172658
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) :  10,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :  167,00
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :  0,12
Effektforbrug i left on-tilstand - NEW (2010/30/EC) :  0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :  12100
Ydelsesklasse for centrifugering :  A
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC) :  1600
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  180
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (fyldt maskine) (min)
(2010/30/EC) :  285
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) :  255
Varighed af standby - NY (2010/30/EC) :  20
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) :  48
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) :  74
Installation :  Fritstående
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HomeProfessional, Vaskemaskine, 10 kg,
1600 rpm
WAXH2EL0SN

Den ultimative Home-Professional i-
DOS-vaskemaskine med Home Connect
og AntiStain Plus system. Den smarte
vaskemaskine som gør hele arbejdet
automatisk.

Forbrug og ydelse

- Kapacitet: 10 kg

- Energiklasse: A+++( på en skala fra A+++ til D)

- Årligt energiforbrug 167 kWh, baseret på 220 standardvaske
ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og
halv fyldning

- Maksimal centrifugeringshastighed: 1600 omdr./min

- Home Connect: Home Connect - trådløs overvågning og
betjening via smartphone eller tablet, iService Remote -
værktøj til fjerndiagnosticering.

- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående
motorteknologi

- 10 års motorgaranti

Programmer og specialfunktioner

- i-DOS: automatisk dosering af flydende vask- og skyllemiddel

- Pletfjerningsautomatik med 16 individuelle pletprogrammer

- Specialprogram: Udpumpning, Centrifugering, Skylning, Mørkt
tøj, Skjorter, Sport, Mix, Automatik, Automatik skånsom,
Allergi+/Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min, Dyner,
Tromlerengøring (med påmindelsesfunktion), Uldvask

- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter
maskinen er startet.

- VarioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af program med
perfekt vaskeresultat

- 4D Wash System: effektiv gennemtrængning af vaskemiddel og
vand for perfekte vaskeresultater.

Design og komfort

- Højtopløst TFT-display for enkel navigering, viser
programforløb, temperatur, omdr./min., resttid, forskudt
starttid op til 24 t, tillægsfunktioner og forbrug.

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle

- Lydsignal ved programslut, justerbar

- LED-belysning i tromlen.

Teknik

- ActiveWater™Plus tilpasser automatisk vandforbruget alt efter
tøjmængde og tekstiltype

Sikkerhed

- AquaStop med livstidsgaranti mod vandskade

- Elektronisk børnesikring

Kombination
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