
Serie | 6

WVH28422SN
Kombinerad tvättmaskin-
torktumlare

Extra tillbehör
WMZ20490 : Förhöjningssockel med utdragslåda
WMZ2380 : Tilloppsslang för tvättmaskin

Kombinerad tvättmaskin och torktumlare
med AirCondensation- teknologi som
sparar vatten när du torkar. Med
uppfräschningsfunktion kan du fräscha upp
dina textilier utan tvätt.
● AirCondensation teknik: ingen vattenförbrukning under

torkning
● Refresher: med hjälp av ånga blir tvätten skrynkelfri och

fräsch.
● EcoSilence Drive™: mycket energisnål motor som ger tyst drift

och extra lång livslängd.
● HygienCare: tvättprogram för förbehandling med varmluft för

hygienisk tvätt.
● Auto Dry: torkar skonsamt tvätten till önskad torrhetsgrad.

Tekniska data
Inbyggd / Fristående :  Fristående
Demonterbar toppskiva :  Saknas
Gångjärn :  Vänster
Anslutningskabelns längd (cm) :  210
Höjd med toppskiva (mm) :  850
Mått i mm (H x B x D) :  848 x 598 x 590
Nettovikt (kg) :  86,579
Volym, trumma (l) :  56
EAN kod :  4242005092475
Anslutningseffekt (W) :  2200
Säkring (A) :  10
Spänning (V) :  220-240
Frekvens (Hz) :  50
Säkerhetsmärkning :  CE, VDE
Energiförbrukning tvätt- och torkomgång (kWh) :  4,76
Energiförbrukning, endast tvätt (kWh) :  0,66
Vattenförbrukning, tvätt och torkning av max tvättmängd (l) :  57

'!2E20AF-ajcehf!

1/3



Serie | 6 Tvätt/Tork

WVH28422SN
Kombinerad tvättmaskin-torktumlare

Kombinerad tvättmaskin och torktumlare
med AirCondensation- teknologi som
sparar vatten när du torkar. Med
uppfräschningsfunktion kan du fräscha upp
dina textilier utan tvätt.

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg vit- och kulörtvätt - torkar 4 kg nonstop

- Energieffektivitetsklass A (på en skala från A till G) /
Tvätteffektivitetsklass A

- Energiförbrukning tvätt och torkning 4.76 kWh,
vattenförbrukning tvätt och torkning 57 l i standardprogram

- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi

Program och specialfunktioner

- Automatiskt tvätt- och torkprogram för 4 kg nonstop

- Air Condensation Technology: ingen vattenförbrukning under
torkning

- AutoDry-funktion, Tidsprogram

- Specialprogram: Mix, Supersnabb 15, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/
Siden,

- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med
perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Stor display

- Visar rekommenderad maximal tvättmängd för valt program

- VarioSoft-trumma är extra skonsam och effektiv.

Teknik

- ActiveWater™Plus: anpassar automatiskt vattenförbrukningen
efter tvättmängd och textiltyp

Säkerhet

- AquaSecure- standard vattenanslutning med dubbla väggar.

- Elektronisk barnspärr
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