
Bosch
WIA20000EE
Máquina de lavar roupa

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242002643212

programa de vendas:

Serie | 2 Classixx
WIA20000EE
Classixx 6
Máquina de lavar roupa, , totalmente integrável

Potência / Consumo
• Capacidade de carga: 6 kg

• Classe de Eficiencia Energética: A+

• Consumo de energia: 195 kWh/ano com base em 220 ciclos de lavagem a 60ºC
e 40ºC no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo
real de água depende do tipo de utilização do aparelho.

• Consumo de energia no programa standard Algodão 60°C: 1 kWh com carga
completa e 0.83 kWh no caso de carga parcial, assim como 0.7 kWh no
programa standard Algodão 40ºC com carga parcial

• Potência consumida ponderada no modo desligado / não desligado: 0.17 W /
1.54 W

• Consumo de água de 8765 litros/ano com base em 220 ciclos de lavagem
a 60ºC e 40ºC no programa algodão e com meia carga e carga completa. O
consumo real de água depende do tipo de utilização do aparelho.

• Centrifugação máx: 1000 U/min
Humidade residual: 59 %

• O programa standard base para os valores da etiqueta energética são e .
Estes programas são indicados para a lavagem de roupa de algodão com grau
de sujidade normal e os mais eficientes em termos de consumo combinado
energia/água.

• Duração do programa standard algodão 60 °C 124 min com carga completa e
124 mincom carga parcial, assim como no programa standard algodão 40º com
carga parcial

Programas Especiais
• Programas especiais: , lãs / lavagem manual,

Opções:
• Teclas: Redução de velocidade de centrifugação

• Velocidade de centrifugação: 1000 - 800 rpm

Conforto / Segurança:
• Protecção multipla contra inundações. Protecção contra fugas de água

• Regulação totalmente automática para todos os programas através de um único
botão

• Sistema de lavagem AquaTronic

• Reconhecimento de nível superior de espuma

• Electrónica de controlo de desequilíbrios

• Sistema automático para estabilização

• Separador para detergente líquido

• Indicador luminoso de fim de programa

• Abertura da porta do móvel permutável

• Gancho de fecho de porta em metal

• Nível de ruído na lavagem no programa standard algodão 60°C com carga
completa em dB (A) re 1 pW: 56

• Nível de ruído na centrifugação no programa standard algodão 60º C com carga
completa em dB (A) re 1 pW: 67

• Abertura da porta do móvel permutável

Informação Técnica:
• Altura da base ajustável até: 16.5 cm

• Medidas AxLxP (cm): 82 x 59.5 x 56.5

• Profundidade da base ajustável até: 6.5 cm

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• WMZ20470 Acessórios Máquinas
lavar roupa

• WMZ2200 Acessórios Máquinas
lavar roupa

• WMZ2380 Acessórios Máquinas
lavar roupa

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipo de construção : Encastrar
De que lado está montada a porta? : À
esquerda
Cor / Material da carcaça : Branco
pastel
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 220
Altura p/montagem sob banc. : 820,00
Altura do produto : 820
Dimensões do produto (mm) : 820 x
595 x 565
Rodas : Não
Peso líquido (kg) : 77,0
Volume do tambor : 52
Cor principal do produto : Branco pastel
Door Frame : branco
Color Buttons : Branco
Color Dial : Branco
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1
pW) : 56
Classificação da ligação (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Cord Included : Sim
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Comprim. mangueira esgoto (in) :
78,74
Comprim. mangueira admiss. (in) :
78,74
Dimensions of the packed product (in) :
33.85 x 25.59 x 26.77
Net weight (lbs) : 171
Gross weight (lbs) : 174
Comprim. mangueira esgoto : 200,00
Comprim. mangueira admiss. : 200,00
Peso bruto (kg) : 79
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Sistema de protecção da água :
Protec.múltip.contra derrames
Number of Options : 3
Opções da velocidade de
centrifugação : Fixo
Internal water heater included : Não
Indicador digital de contagem
decrescente : Não
Indicador de progressão do programa :
LED
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