
Serie | 6

WKD28541EE
7/4 kg
Máquina de Lavar com Função
de Secagem, totalmente
integrável

Máquina de lavar e secar roupa totalmente
integrável com AutoDry: lavagem
extemamente eficiente e secagem exacta e
cuidadosa.
● AutoDry: secagem da roupa com precisão
● ActiveWater™: para economizar água e custos através do

controlo por sensores com leitura de 2 níveis de carga.
● Rápido 15': lavagem perfeita em 15 min.
● Programa nocturno: desfrute de uma lavagem silenciosa.

Technical data
Tipo de construção :  Livre instalação
Tampo amovível :  Não
De que lado está montada a porta? :  À esquerda
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :  220
Altura sem tampo (mm) :  820
Dimensões do produto (mm) :  820 x 595 x 584
Peso líquido (kg) :  85,960
Volume do tambor :  52
Código EAN :  4242002871417
Potência (W) :  2300
Corrente (A) :  10
Voltagem (V) :  220-240
Frequência (Hz) :  50
Certificados de aprovação :  CE, VDE
Consumo de energia (lavagem e secagem de uma carga
completa) (kWh) :  5,40
Consumo de energia (apenas lavagem) :  1,35
Consumo de água (lavagem e secagem de uma carga completa) :

 90

'!2E20AC-ihbebh!

1/3



Serie | 6 Máquinas de lavar e secar roupa

WKD28541EE
7/4 kg
Máquina de Lavar com Função de Secagem,
totalmente integrável

Máquina de lavar e secar roupa totalmente
integrável com AutoDry: lavagem
extemamente eficiente e secagem exacta e
cuidadosa.

Potência / Consumo

- Classe de Eficiência Energética: B

- Consumo de electricidade/água no programa lavar e secar da
norma: 5.5 kWh/105 l

- Capacidade de carga: 7 kg na lavagem, 4 kg na secagem

- Capacidade de carga no Programa NonStop de lavar e secar: 4
kg

- Velocidade de centrifugação: 1400 - 600 rpm

Programas Especiais

- Programas especiais: Lavagem nocturna, Mix, Roupa
Desportiva, Rápido 15 min, Lãs / Lavagem Manual, delicado/
seda

- Programas especiais secar: Remoção de cotão

Opções:

- Botões: início/pausa, Menu e Selecção

Conforto / Segurança:

- AquaStop com garantia. Protecção contra fugas de água

- Display digital com indicação da fase do programa,
temperatura, velocidades de centrifugação, tempo restante,
diferimento de 24 h e tempo de secagem

- Controlo electrónico do grau de humidade através de
sensores, Programas temporizados

- Sistema de lavagem AquaTronic

- Sistema automático de ajuste de carga

- Reconhecimento de nível superior de espuma

- Electrónica de controlo de desequilíbrios

- Display de LED's, Sinal acústico de fim de programa

- Bloqueio de segurança contra utilização indevida

- Abertura da porta à esquerda

Informação Técnica:

- Nível de ruído na lavagem: 57 dB(A), no programa da norma

- Nível de ruído durante a centrifugação: 74 dB(A), no programa
da norma

- Base com altura ajustável até: 16.5 cm

- Medidas AxLxP (cm): 82 x 59.5 x 58.4

- Pés traseiros ajustáveis pela parte frontal do aparelho
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