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Wassen en drogen.
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Perfecte wasresultaten  
met slechts één druk op de knop.

*    Verwijdert tot 99,99 % van de bacteriën E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, bacteriofaag MS2 met 
het ‘Fast/mix cold’-programma met gewoon vloeibaar wasmiddel in de aanbevolen hoeveelheid bij een waslading van 4 
kg – volgens test MB 7623/15 van 29 juli 2015 door het wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH uitgevoerd voor BSH 
Hausgeräte GmbH. 

A+++  - 30%
 Wasmachines uit ener-

gie-efficiëntieklasse A+++ 

-30% verbruiken tot 53% minder energie dan 

toestellen uit klasse A. 

ActiveWater
De ActiveWater-automaat detecteert de lading 

van de wasmachine op twee niveaus en zorgt 

ervoor dat er niet meer dan de vereiste hoe-

veelheid energie en water verbruikt wordt dan 

nodig voor de belading. Zo worden ook kleine 

hoeveelheden zuinig gewassen.  

ActiveWater Plus
Het milieu vrijwaren en geld sparen dankzij 

efficiënt watermanagement. Twee sensoren 

zorgen er samen voor dat alleen de effectief 

benodigde hoeveelheid water gebruikt wordt 

– afhankelijk van het type textiel en de hoe-

veelheid wasgoed. Tegelijkertijd wordt door 

de constante verdeling van water en wasmid-

del in de SoftTrommel elke druppel efficiënt 

gebruikt. 

activeoxygen™ 
Met slechts één druk op de knop zorgt Ac-

tiveOxygen™ ervoor dat uw was hygiënisch 

schoon is. De bacteriën en ziektekiemen 

worden zelfs op de meeste delicate stoffen 

voor 99,99 %* verwijderd – zelfs bij lage was-

temperaturen. Het systeem is uiterst zacht 

voor uw kledij en vereist geen extra chemische 

toevoegingen. Dankzij ActiveOxygen™ hoeft u 

geen compromis te maken tussen een hygi-

enische reiniging en de bescherming van uw 

textiel. Zo blijven uw favoriete kleren nog lang 

uw lievelingskledij.

activeoxygen™ refresh  
Kledij die werd gedragen maar niet echt vuil is, 

is dankzij het ActiveOxygen™ Refresh  pro-

gramma in slechts 45 minuten weer fris. Dit 

programma is geschikt voor delicaat wasgoed 

dat niet gewassen mag worden. Zo bespaart 

ActiveOxygen™ Refresh u tijd en energie.

-30%

i-DOS: automatisch perfect doseren. 

Met i-DOS worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter volledig automatisch op de milliliter 
exact gedoseerd. Het intelligente automatische doseersysteem is in de wasmachine geïntegreerd; een 
volledig gevuld reservoir is goed voor gemiddeld 20 wasbeurten. i-DOS: inschakelen volstaat – al het 
overige verloopt volledig automatisch.

U kunt over- of onderdoseren. of u kunt kiezen voor de juiste dosis.

overdosering
Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk voor 
uw wasgoed en uw huid, het leidt ook tot een 
verhoogd water- en energieverbruik. 

onderdosering
Te weinig wasmiddel betekent een verkeerde 
besparing omdat uw kleren dan meermaals 
gewassen moeten worden om echt schoon te 
zijn. 

Juiste dosering
i-DOS, het geïntegreerde automatische 
doseersysteem verzekert steeds de correcte 
hoeveelheid wasmiddel - tot op de milliliter 
nauwkeurig. Hierdoor kunt u jaarlijks tot 30 % 
wasmiddel en tot 7.062* liter water besparen.

i-doS

*Bron: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10
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Perfecte wasresultaten  
met slechts één druk op de knop.

EcoSilence
Drive

Eigenschappen afhankelijk van het model.

AntiVibration Design
Het speciale AntiVibration Design 

van de zijwanden zorgt ervoor dat 

uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt 

trillingen en vergroot de stabiliteit.

AquaStop
De dubbelwandige AquaStop®-slang schermt 

de toevoerslang in geval van een lek af en sluit 

ook de watertoevoer af.

ecoSilence drive™
De door Bosch ontwikkelde EcoSi-

lence Drive-motor is buitengewoon 

krachtig en duurzaam. Hij onderscheidt zich 

door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en 

zeer lage stroomverbruik. 

10 jaar garantie
De compacte motor staat voor 

geringe slijtage en dus een langere 

levensduur. Daarom biedt Bosch u een garan-

tie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.

Antivlekkenautomaat
De vlekkenautomaat verwijdert gericht de 

meest voorkomende vlekken, gaande van 

chocolade over gras tot rode wijn. De was-

machine past temperatuur, trommelrotatie 

en inweektijd volledig automatisch aan de 

specifieke vlek aan, voor het geselecteerde 

wasprogramma start.

AllergiePlus
Bijzonder goed gespoeld was-

goed met ECARF-certificering. 

Bijzonder geschikt voor mensen 

met een bijzonder delicate, prikkelbare huid. 

Schuimherkenning
Steeds perfect gespoeld wasgoed: bij wasma-

chines met schuimherkenning detecteren sen-

soren overdosering van wasmiddel en wordt 

dit door gereduceerde trommelbewegingen 

en een extra spoelbeurt gecompenseerd.

Snel/Mix-programma
Licht bevuild wasgoed snel wassen.

Ideaal wanneer tot 3,5 kg licht bevuild was-

goed of nieuwe kledingstukken met verschil-

lende textieltypes samen gewassen wordt.

Extra snel 15 min.
Wassen in recordtijd. Dankzij Extra snel 15 

min. is het mogelijk 2 kg licht bevuild textiel te 

wassen in een recordtijd van 15 minuten – en 

dat met inbegrip van hoofdwas, spoelen en 

centrifugeren. 

VarioDrum: Een trommel voor zacht of 
intensief wassen.
Het innoverende ontwerp maakt dat het water 

steeds gelijkmatig doorheen de waslading 

wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de 

trommel in combinatie met de asymmetrische 

meenemers behandelt uw wasgoed extra 

zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste 

vlekken op te lossen. 

Trommelreiniging met automatische  
herinnering
Trommelreiniging is een speciaal programma 

voor het reinigen en verzorgen van de trom-

mel.

MultiTouch LED-display.
Intuïtieve bediening via een touchscreen. 

Verschillende akoestische signalen en LEDs 

zorgen voor efficiënte en nauwkeurige  

informatie.

TouchControl-toetsen
Eenvoudige bediening en makkelijke reini-

ging. Eén lichte aanraking volstaat om op de 

TouchControl-bediening met sensortoetsen 

de gewenste optionele functie te selecteren. 

EcoPrognose: water- en elektriciteits- 
verbruik in een oogopslag.
Zelfs voordat u het programma start, zal het 

display het water- en elektriciteitsverbruik 

aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt 

het verbruik – van economisch tot normaal 

– aangegeven. Zo kan u steeds het optimale 

programma kiezen.

reload 
U bent een kledingstuk vergeten dat toch nog 

in de trommel moet? Met de Reload-functie 

kan u het programma pauzeren en de deur 

alsnog openen.
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Wasmachines

Serie 8

9 kg • 1400 – 1600 t

VarioPerfect
ActiveWaterPlus

VarioDrum
AntiVibration design

EcoSilenceDrive

WaW32562Fg € 899,99*

9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: water en 
energie
Optie Antivlekken

WaW32890Fg € 1199,99*

activeoxygen
9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: water en 
energie
AquaStop

WaW28462Fg € 799,99*

9 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot LED-display 

WaWH2642Fg € 999,99*

i-doS - Home Connect
9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: water en 
energie
AquaStop

HomeProfessional

9 kg • 1600 t

VarioPerfect
ActiveWaterPlus

VarioDrum
AntiVibration design

EcoSilenceDrive
AquaStop

Serie 6

8 kg • 1400 t

VarioPerfect
ActiveWaterPlus

VarioDrum
AntiVibration design

EcoSilenceDrive

Way32542Fg € 999,99*

9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot TFT-display 
EcoPrognose: water en 
energie
Antivlekken-systeem

Wat28463Fg € 749,99*

8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: energie

Wat28362Fg € 699,99*

8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot LED-display 

Wat28660Fg € 799,99*

i-doS
8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot MultiTouch  
LED-Display 
EcoPrognose: water en 
energie
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Was- en 
droogcombinaties

10kg • 1400 t - 7 kg • 1500 t

ActiveWaterPlus
AutoDry

AntiVibration design
AquaStop

Serie 6
WDU28540EU - NEW € 1199,99*

Water condensatie
10 kg - 1400 T - Label A**
Non-stop wassen en 
drogen voor 6 kg
Trommelverlichting
MultiTouch LED-display
Optie Antivlekken

Serie 6
WVg30442eU € 999,99*

Water condensatie
7 kg - 1500 T - Label A**
Non-stop wassen en 
drogen voor 4 kg
Groot LED -display
VarioSoft-trommel

Serie 4

7 kg • 1400 t

VarioPerfect
ActiveWater

AntiVibration design
EcoSilenceDrive

Wan28061Fg € 599,99*

7 kg – 1400 T
A+++** -10%
Medium LED-display 
Programma keuze met 
vaste temperatuur

Wan28261Fg € 649,99*

7 kg – 1400 T
A+++** -10%
Groot LED-display met 
extra opties

* 
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Serie 6 - TopLoader

7 kg • 1200 t

ActiveWater
Standard Drum
Soft opening

Wot24457By € 699,99*

7 kg - 1200 T 
Label A+++**
Groot LED -display
Bedieningspaneel 
Engelstalig met 
symbolen
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Fijngevoelig tot in de kleinste vezels
Dankzij de textielvriendelijke trommelstructuur ligt uw was 

in de Bosch Sensitive droogautomaten niet plat tegen de 

trommelwand, maar wordt ze ook van onderaan met lucht 

doorstroomd. De gegolfde Soft-meenemers zorgen voor 

een zacht opschudden van de kledingstukken en behan-

delen ze uiterst delicaat. Resultaat: uw was wordt uiterst 

behoedzaam behandeld, wordt beter doorlucht en kan zich 

in de grote trommel kreukvrij ontvouwen.

Comfortabel tot in de vingertoppen
Ook het bedieningspaneel heeft “Finger-spitzengefühl”: 

gewoon even aanraken en u hebt via de TouchControl-be-

diening en de sensortoetsen de gewenste functie inge-

steld. Op de grote en overzichtelijke Comfort-display kan u 

meteen aflezen welke opties werden geselecteerd. Met de 

programmeerbare stoptijd kan u ingeven wanneer de was 

klaar gedroogd dient te zijn. En als het programma ietsje 

vroeger stopt, dan zorgt de automatische kreukbeveiliging 

ervoor dat de was langer wordt opgeschud.

Perfecte droogresultaten:
optimale verzorging voor uw tweede huid.
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SensitiveDrying 
System

A+++
Droogautomaten uit energie-

efficiëntieklasse A+++ verbruiken 

tot 25% minder energie dan toestellen uit 

klasse A++.

A++
Droogautomaten uit energie-effici-

entieklasse A++ verbruiken tot 50% 

minder energie dan toestellen uit klasse A. 

Warmtepomp met  
SelfCleaning condenser 
Dankzij de permanente automati-

sche reiniging van de condensor hoeft u deze 

niet langer handmatig te ontpluizen en te 

reinigen. Bovendien worden constant hoog-

waardige prestaties en korte droogtijden bij 

eenzelfde lage energieverbruik gegarandeerd 

- een toestel-leven lang en uiteraard op volle 

kracht.

Warmtepomp met  
EasyClean condenser
De EasyClean condensor van Bosch 

is eenvoudig te reinigen. Een compact en 

gemakkelijk toegankelijke filter beschermt uw 

condensor tegen pluisjes en kan in een 

handomdraai worden verwijderd en gereinigd.

Warmtepomptechnologie
Lager energieverbruik bij het drogen.  

Deze technologie van Bosch werkt in  

tegenstelling tot de luchtcondensatiedroog-

automaten zonder conventionele verwarming. 

Met behulp van de warmtepomp wordt de 

lucht economisch verwarmd en wordt de 

aanwezige warmte verder benut.  

Zo verbruikt het model WTY87701FG bij  

160 droogcycli slechts 232 kWu per jaar. 

AutoDry
Droogautomaten met AutoDry 

drogen dankzij innoverende elek-

tronica tot acht kilogram wasgoed bijzonder 

behoedzaam en exact naar wens. Ongeacht 

of u nu voor strijkdroog, kastdroog of extra 

droog kiest. Sensoren meten permanent het 

temperatuurverschil en de restvochtigheid en 

beschermen zo het wasgoed tegen te hoge 

temperaturen en te hard drogen. 

Antivibration design
Het speciale AntiVibration Design 

van de zijwanden zorgt ervoor dat 

uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt 

trillingen en vergroot de stabiliteit.

SensitiveDrying system
Behoedzame werking en 

gebruikscomfort door een perfect 

samenspel van de innovatieve grote SoftDry-

trommel met een vormgeving die uw linnen 

ontziet, gewelfde Soft-meenemers, een 

temperatuuroptimale luchtstroom en de 

gladde binnenkant van de deur.

TFT-tekstdisplay
Op het display met zijn grote, contrastrijke 

letters en de duidelijke structuur kunnen 

droogopties snel en eenvoudig ingesteld 

worden. Omdat alle ingestelde parameters op 

het display te zien zijn, behoren ongewenste 

instellingen tot het verleden.

MultiTouch LED-display.
Intuïtieve bediening via een touchscreen. 

Verschillende akoestische signalen en LEDs 

zorgen voor efficiënte en nauwkeurige  

informatie.

AntiVibration
Design

Perfecte droogresultaten:
optimale verzorging voor uw tweede huid.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Droogautomaten

1)  De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

8 - 9 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design
SelfCleaning condenser
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Condensatie - droogautomaten  
met warmtepomp 1)

HomeProfessional 
Wty87702Fg - neW € 1099,99*

8 kg - A+++**
Trommelverlichting
Groot TFT-display
SelfCleaning condenser

Serie 8
WtW877W0Fg € 1049,99*

8 kg - A+++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 6
WtU8760Fg € 949,99*

9 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot MultiTouch  
LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 6
WtW85461Fg € 899,99*

8 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 8
WtW89H61Fg € 999,99*

Home Connect
9 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser
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Luchtcondensatie- 
droogautomaten

8 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design
Condenser

7 - 8 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design
SelfCleaning / EasyClean 

condenser

Serie 4
Wtn85202Fg € 549,99*

8 kg - Label B**
Trommelverlichting
Groot LED-display

Serie 4
WtH83201Fg € 799,99*

7 kg - Label A++**
Groot LED-display
EasyClean condenser

Luchtafvoer-
droogautomaat

7 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design

Serie 4
Wta73200Fg € 399,99*

7 kg - Label C**
Groot LED-display

B CW
TN

85
20

2F
G

W
TH

83
20

1F
G

W
TA

73
20

0F
G

Condensatie - droogautomaten  
met warmtepomp 1)

Serie 4
WtM85262Fg € 849,99*

8 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser
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referentie Beschrijving Prijs*

WMZ20500 Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm) € 149,99

WMZ20490 Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm) € 149,99

WMZ2380 AquaStop verlenging (2,5 m) € 32,99

WMZ20600 Woldroogkorf voor condensatie-droogautomaten € 39,99

WTZ1110 Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder SelfCleaning condenser (2,5 m) € 12,99

WTZ1130 Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m) € 15,99

WTZ11400 Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...) € 89,99

WTZ11311 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor luchtafvoer-droogautomaten € 19,99

WTZ20410 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...) € 19,99

WTZ27400 Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU € 89,99

WTZ27410 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU € 19,99

Toebehoren in optie
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WMZ20500

De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

  opstelmogelijkheden voor droogautomaten

Kleine ruimte zonder
ventilatie ca.
6 m2 (15 m3)

ruimten met
geringe verluchting

(venster schuin
gekanteld)

ruimten met
goede verluchting
(venster geopend)

ruimten met
verluchtingssysteem

(ventilator)

Luchtafvoerdroogautomaat met hoog
verwarmingsvermogen zonder aansluiting – – s l

Luchtafvoerdroogautomaat met aansluiting
naar buiten s l l l

Luchtcondensatiedroogautomaat – l l l

– Niet geschikt                     s Beperkt geschikt                    l Goed geschikt

eShop

  Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

               online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store


