BOSCH pralni stroj WAN24165BY
Cena na 24 obrokov: 20,00 EUR/mes (480,00 EUR)

Šifra: 2740

EcoSilence Drive™: izjemno energijsko
učinkovito in tiho delovanje z zelo dolgo
življenjsko dobo.
SpeedPerfect: popolnoma čisto perilo v do 65
% krajšem času.
AllergyPlus: poseben zasnovan za potrebe
tistih, ki imajo občutljivo kožo ali jih pestijo
alergije.
ActiveWater™: z dvostopenjsko avtomatiko
za odmerjanje količine perila varčuje z vodo
in prihrani denar.
LED zaslon s preprostim upravljanjem na
dotik in številnimi dodatnimi funkcijami, kot
so zakasnitev vklopa ter prikaz preostalega
časa.
Protivibracijska obloga
Inovativna oblika obloge AntiVibration ni le privlačna za oči: sistem zagotavlja tudi večjo
stabilnost in omili vibracije. Ojačana izolacija obenem znižuje raven hrupa, zaradi česar so
pralni stroji Bosch izjemno tihi celo med ožemanjem.
Funkcija Reload
Ste pozabili na nogavičko vašega malčka ali morda vašo majico? Nič hudega. Kdaj ste nazadnje
naložili pralni stroj, zagnali program pranja in nato ugotovili, da ste pozabili na nogavičko
vašega malčka ali morda majico? Funkcija za dodajanje perila v naših pralnih strojih vam
omogoča, da enostavno dodate pozabljena oblačila ali jih kar med pranjem vzamete iz stroja.
Enostavno prekinite cikel delovanja, odprite vrata in v boben dodajte kose, na katere ste
pozabili, ter ponovno zaženite pranje. (*Dodajanje perila ni možno, ko je temperatura milnate
pene višja od 50 °C ali ko je raven vode previsoka.)

Super Quick 30
Super Quick 30 je priročna metoda za osvežitev rahlo umazanega perila v 30-ih minutah.
Funkcija TimeDelay
Izberite, kdaj v naslednjih 24-ih urah želite imeti oprano perilo.
Dark Colors
Program za nežno čiščenje oblačil temnih barv, na primer kavbojk.
Tehnične lastnosti:
- Zmogljivost pranja: 1 - 8 kg
- Energijski razred: A+++ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D) 10% varčnejši (175
kWh letno) od standardne vrednosti (196 kWh letno) za energijski razred A+++ v kategoriji 8
kg (v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 1061/2010)
- Poraba energije 175 kWh letno; ocena porabe temelji na 220 standardnih ciklih pranja pri
programu bombaž 60°C in 40°C, pri polni in delni polnitvi ter pri načinu delovanja z nizko
porabo energije. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata
- Razred učinkovitosti ožemanja: B
- Najvišja hitrost ožemanja: 1200 o/min
- Glasnost pri standardnem programu bombaž 60°C pri polni polnitvi: 52 dB (A) re 1pW
- Glasnost ožemanja pri standardnem programu bombaž 60°C pri polni polnitvi: 76 dB (A) re
1pW
- Dimenzije aparata (V x Š): 84.8 cm x 59.8 cm
- Globina aparata: 55.0 cm
- Globina aparata vklj. vrata: 60.0 cm
- Globina aparata z odprtimi vrati: 101.7 cm

