
Serie | 6, Kombineret vask og tør, 10/6
kg, 1400 rpm
WNA144B0SN

Tilbehør
WMZ2200 :
WMZ2381 : AquaStop-forlænger 2,5m, t/vaskemaskiner

Vaske-/tørremaskine med Iron Assist
dampbehandling, tørrer lige så effektivt
som den vasker og reducerer folder. Op til 6
kg i én cyklus.
● Vask-og-tør: Vask og tør op til 6 kg tøj på én gang, eller vask op

til 10 kg.
● AutoDry: tørrer automatisk dit tøj, præcis som du ønsker det.
● EcoSilence Drive™: den superstille og energieffektive vaske-

tørremaskine med 10 års garanti.
● WashDry60: Vasker og tørrer en mindre mængde tøj optimalt

på kun 60 minutter.
● SpeedPerfect: perfekte vaskeresultater på op til 65 % kortere

tid.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse vaske-/tørrecyklus (direktiv): E
Energieffektivitetsklasse eco 40-60-program (direktiv): C
Vægtet energiforbrug i kWh for 100 fulde vaske-/tørrecyklusser:
364 kWh 
Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco
40-60-program: 68 kWh 
Maks. kapacitet i kg for en vaske-/tørrecyklus: 6,0
Maks. kapacitet i kg for en vaskecyklus: 10,0
Vandforbrug for hele vaske- og tørrecyklussen i liter pr. cyklus: 9
l 
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 42 l 
Varigheden af den fulde vaske- og tørrecyklus i timer og minutter
ved nominel kapacitet: 7:40 h 
Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved
nominel kapacitet: 3:55 h 
Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program:
B
Luftbåren, akustisk støjemission: 69 dB(A) re 1 pW 
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: A
Indbyg / fritstående: Fritstående
Aftagelig topplade: Nej
Dørhængsling: venstrehængt
Længde på elledning: 210 cm 
Højde på aftagelig topplade: 860 mm 
Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 590 mm 
Nettovægt: 80,894 kg 
Tromlevolumen: 70 l 
EAN-kode: 4242005227037
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Serie | 6, Kombineret vask og tør, 10/6 kg,
1400 rpm
WNA144B0SN

Vaske-/tørremaskine med Iron Assist
dampbehandling, tørrer lige så effektivt som
den vasker og reducerer folder. Op til 6 kg i
én cyklus.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse vaske & tør¹: E

- Energiklasse vask²: C

- Energi³ / Vamd⁴ vask og tør: 364 kWh / 79 liter

- Energi⁵ / Vand⁶ Vask: 68 kWh / 42 liter

- Kapacitet vask & tør/ vask: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg

- Omdrejninger/minut**: 400 - 1400 U/min

- Lydniveau: 69 dB (A) re 1 pW

Programmer

- Standardprogrammer til vask: Bomuld, Strygelet, Finvask/
Silke, Uld/Håndvask.

- Specialprogrammer vask: Allergi+/Hygiejne, SuperHurtig 15',
Mix, Centrifugering/Udpumpning, Skyl

- Mest almindelige vaskeprogrammer kan bruges som
enkelttørringsprogram eller som vask og tørring ud i et.

- Standardprogrammer til tørring: Bomuld, Strygelet.

- Specialprogrammer tør: Opfriskning, intensiv tørring,
Wash&Dry 60 minutter, MyTime Dry, Skåne, Wash & Dry 60'

Funktioner

- SpeedPerfect: vasker rent på op til 65 % kortere tid ***

- Specialfunktioner vask: Strygelet, Spin speed selection,
SpeedPerfect, Start / Pause, Temperature selection, Forvask

- Specialfunktioner tør: Drying aim

- Mulighed for tørring ved de fleste vaskeprogrammer.

- ActiveWater Plus: til meget effektiv brug af vand selv ved lidt
tøj, takket være automatisk registrering af belastningsgrad.

- AutoDry-funktion, Tidsstyret program

Design og komfort

- Reload funktion: gør det muligt at ilægge vasketøj efter
maskinen er startet

- Stort LED-display

- En programvælger til betjening af samtlige vaske- og
specialprogrammer

- Tromle volumen: 70 l

- VarioDrum: skånsom og effektiv tromle

- AntiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

- Selvrensende kondensator

- Indikator for overdosering

- Selvrensende sæbeskuffe

Teknik

- Flertrins vandsikring

- EcoSilence Drive:

- Registrering af ubalanceret last af vasketøj

- Skumkontrol

** Værdierne er afrundede.
1 2 Energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G
3 Energiforbrug i kWh per 100 fulde cyklus (program Eco 40-60).
⁴ Vandforbrug i liter per fulde cyklus (program Eco 40-60).
5 Energiforbrug i kWh per 100 vaskecyklus (program Eco 40-60).
⁶ Vægtede vandforbrug i liter per vaskecyklus (program Eco 40-60).
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