
Serie | 6, Пералня със сушилня, 10/6
kg, 1400 rpm
WNG254U0BY

Пералнята със сушилня и програми
Hygiene и AntiStain ефективно премахва
микробите, бактериите и петната. Тя
изсушава толкова ефективно, колкото и
пере, до 6 кг за едно зареждане.
● Изпиране и Сушене: изперете и изсушете ефективно до 6 кг

всичко еднократно или само пране до 10 кг.
● AutoDry: нежно изсушава прането Ви до желаната степен.
● AntiStain: надеждно премахва до 4 от най-често срещаните

петна (кръв, масло/олио, трева, червено вино).
● EcoSilence Drive™: изключително енергийно ефективен  и

тих в експлоатация с особено дълъг живот.
● Изпиране & Сушене 60: Изпира и суши ефективно малко

дрехи само за 60 минути.

Техническа информация
Клас на енергийна ефективност пране / сушене (Регламент):
E
Програма за клас на енергийна ефективност Eco 40-60
(Регламент): C
Претеглена консумация на енергия в kWh за 100 пълни
цикъла на пране / сушене: 364 kWh 
Претеглена консумация на енергия в kWh за 100 цикъла на
пране по програма eco 40-60: 68 kWh 
Максимален капацитет в kg при цикъл на пране / сушене: 6,0
Максимален капацитет в kg при цикъл на пране: 10,0
Консумацията на вода за пълния цикъл на пране и сушене в
литри на цикъл: 79 l 
Консумацията на вода по екопрограмата в литри за цикъл: 42
l 
Продължителност на пълния цикъл на пране и сушене в
часове и минути при пълно зареждане: 7:40 ч 
Продължителност на еко 40-60 програма в часове и минути
при пълно зареждане: 3:55 ч 
Клас на ефективност на центрофугиране за програма eco
40-60: B
Въздушни шумови емисии: 69 dB(A) re 1 pW 
Клас на емисия на шум във въздуха: A
за вграждане/ свободностоящ: Свободностоящ
подвижен капак: не
Панта на вратата: Ляво
Дължина на захранващия кабел: 210 cm 
Височина на подвижен плот: -12 mm 
размери на продукта: 848 x 598 x 590 mm 
Нето тегло: 78,7 kg 
Обем на барабана: 70 l 
EAN код: 4242005197187
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Serie | 6, Пералня със сушилня, 10/6 kg,
1400 rpm
WNG254U0BY

Пералнята със сушилня и програми
Hygiene и AntiStain ефективно премахва
микробите, бактериите и петната. Тя
изсушава толкова ефективно, колкото и
пере, до 6 кг за едно зареждане.

Мощност и потребление

- Клас на енергийна ефективност пране и сушене 1: E

- Клас на енергийна ефективност изпиране ²: C

- Енергия³ / Вода⁴ Пране и Сушене: 364 kWh / 79 litres

- Енергия⁵/ Вода⁶ Изпиране: 68 kWh / 42 Литри

- Капацитет Пране и Сушене / Изпиране: 1 - 6 кг / 1 - 10 кг

- Клас на ефективност на сушене с центрофугиране: B

- Скорост на центрофугиране**: 400 - 1400 об/min

- Ниво на шум: 69 dB (A) при 1 pW

- Клас на излъчвания въздушен шум: A

Програми

- Стандартни програми за пране: памучно, лесна грижа,
деликатни/ коприна, вълна/ ръчно пране

- Специални програми за пране: екстра кратка 15',
HygieneCare, смесено зареждане, оттичане / центрофуга,
еднократно изплакване

- Повечето програми за пране може да се използват като
програми за сушене или като комбинирана програма за
пране и сушене.

- Стандартни програми за сушене: памук, лесна грижа

- Специални програми за сушене: освежаване, интензивно
сушене, сушене с ниска температура, пране и сушене 60'

Функции

- SpeedPerfect: перфектно почистване за с до 65% по-малко
време. ***

- Функции пране: лесно гладене, Spin speed selection,
SpeedPerfect, Start / Pause, Temperature selection,
предпране

- Функции сушене: Drying aim

- Функции за сушене за повечето програми за пране

- Оптимизиращи времето програми, Автоматично сушене

Комфорт и сигурност

- Функция дозареждане: може да добавите още дрехи, след
като сте пуснали пералнята.

- Голям, прегледен LED-дисплей за хода на програмата,
макс.обороти, показание за остатъчното време и 24 ч избор
на край на програмата и препоръка за зареждане

- Електронно управление на всички програми за пране и
специални програми.

- XXL обем на барабана 70 л

- Vario-барабан: щадящо и ефективно пране

- ActiveWater Plus: за високоефективно използване на вода
дори при малко пране благодарение на автоматичното
определяне на натоварването.

- 32 cm-врата, сребристо сивочерен с 165° ъгъл на отваряне

- EcoSilence Drive: тих мотор с дълъг живот

- Антивибрационен дизайн: повече стабилност и безшумност
при работа

- Шумоизолация чрез дънната плоча

- Шумоизолация чрез допълнителен изолиращ материал

- SelfCleaning кондензатор

- AquaStop с доживотна гаранция

- Разпознаване на пяната

- Показание за предозиране

- Автоматика за стабилизиране

- Защита от деца: блокиране на програмите и вратата

- Мултисигнални тонове

- Самопочистващ се съд за перилни препарати

- Отделение за течен перилен препарат

Техническа информация

- Възможност за вграждане

- Размери (В x Ш): 84.8 см x 59.8 см

- Дълбочина: 59.0 см

- Дълбочина с вратата: 63.5 см

- Дълбочина с отворена врата: 107.2 см

* Моля, намерете гаранционните условия съгласно https://
www.bosch-home.bg/
*** Стойностите са приблизителни.
*** Сравнение между продължителността на програмата Easy-care
40 ° C и продължителността на програмата на Easy-care 40 ° C +
активирана опцията Speed
1 2 Скала на класовете за енергийна ефективност от A до G
3 Енергийна консумация в kWh за 100 пълни цикъла (на програма
Eco 40-60)
⁴ Консумация на вода в литри за пълен цикъл (на програма Eco
40-60)
5 Консумация на енергия в kWh за 100 цикъла на пране (на
програма Eco 40-60)
⁶ Претеглена консумация на вода в литри за цикъл на пране (на
програма Eco 40-60)
⁷ Продължителност на програмата Eco 40-60, цикъл пране и
сушене / само цикъл пране
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Serie | 6, Пералня със сушилня, 10/6 kg,
1400 rpm
WNG254U0BY
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