
WVG30442EU

1.029,99 €

Inbegrepen Recupel 1,00 €
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Serie | 6
Was-/droogcombinatie, 1500
rpm
WVG30442EU

Algemene informatie
• Label: A / A
• Inhoud: 7 kg wassen / 4 kg drogen
• Centrifugeersnelheid: 1500 - 400 tr/min
• Energie- en waterverbruik wassen en

drogen in het labelprogramma: 4.76 kWh
en 103 l

• Geluidsniveau wassen: 47 dB
• Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB

Programma's
• Non-stop wassen en drogen programma

voor 4 kg
• Speciale programma's wassen:

AllergyPlus, Dons, Trommel reinigen,
Extra Snel 15', HygieneCare, Mix,
Afpompen/Centrifugeren, Spoelen, Fijn/
Zijde, Wol/Handwas

• Speciale programma's drogen: Zacht
drogen, Intensief drogen, Wash&Dry 60'

• Droog-optie voor speciale was-
programma's

Opties
• TouchControl-toetsen: Start/Pauze met

bijvulfunctie, Extra water, Keuze voor
centrifugeersnelheid, Temperatuur,
Drogen, EcoPerfect, SpeedPerfect

• VarioPerfect: Geoptimaliseerde
programma's voor een laag
energieverbruik (EcoPerfect) of een korte
wascyclus (SpeedPerfect)

• Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort
• Groot LED-display voor het

programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel
1 tot 24 u en beladingsadvies

• Water Condensation Technology:
waterverbruik tijdens het drogen

• Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u
de mogelijkheid linnen zelfs na de start
van het wasprogramma nog toe te voegen

• Volledig elektronische éénknopsbediening
uit metaal voor alle wasprogramma’s,
temperaturen en speciale programma’s.

• SoftDial - volelektronische
éénknopsbediening voor alle programma's

• AquaStop* met levenslange garantie
tegen waterschade

• EcoSilence Drive: meest zuinige en stille
motor

• AntiVibration design: zeer stil en stabiel

• ActiveWaterPlus: intelligent beheer van
waterverbruik

• 3D AquaSpar-systeem
• Reload-functie: de herlaadfunctie biedt

u de mogelijkheid linnen zelfs na de
start van het wasprogramma nog toe te
voegen.

• Traploze automatische aanpassing van
het wasproces aan de belading.

• Aanduiding overdosering wasmiddel
• Schuimherkenning
• Eenvoudig te reinigen wasmiddelbakje
• Resttijdaanduiding
• Geluidssignaal bij afloop van het

programma
• VarioSoft trommel
• Onbalans-controlesysteem
• Vulopening van 32 cm (zilver-donkergrijs)

met 180° deuropeningshoek
• Draaideur met zijdelingse opening -

scharnieren links
• Glazen afdekking ter bescherming
• Magnetische deurvergrendeling comfort
• * De garantievoorwaarden kunnen

gevonden worden op onze website

Afmetingen
• Afmetingen (H x B x D): 85 x 60 x 59 cm
• Onderschuifbaar, onder werkblad van 85

cm hoog


