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iQ500, Kombineret vask og tør, 10/6
kg, 1400 rpm
WD14U5O1DN

Tilbehør

WZ10131
WX975600 Tilbehør vaskemaskiner

iSensoric kombineret vask/tør med Wash&Dry 60 min program,
som vasker og tørre nonstop på kun 60 minutter.

✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under
tørringen.

✓ Spar tid med Siemens speedfunktioner - speedPack XL i vaske-/
tørremaskiner.

✓ Outdoor-program med vask og imprægnering.

✓ iQdrive-motor med 10 års garanti - effektiv, robust og lydsvag. For
ekstra smart vask.

✓ Det mest effektive vandforbrug, uanset hvor fyldt en maskine -
waterPerfect Plus

Udstyr

Teknisk data

Indbyg / fritstående : Fritstående
Aftagelig topplade : Nej
Dørhængsling : venstrehængt
Længde på elledning (cm) : 210
Højde på aftagelig topplade (mm) : 850
Produktmål (mm) : 848 x 598 x 616
Nettovægt (kg) : 85,144
Tromlevolumen (l) : 70
EAN-kode : 4242003825921
Tilslutningseffekt (W) : 2050
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Energiforbrug (vask og tørring af fuld vask) (kWt) : 6,82
Energiforbrug (kun vask) (kWt) : 1,22
Vandforbrug (vask og tørring af fuld maskine) (l) : 125
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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Udstyr

Forbrug og ydelse
● Kapacitet: vasker 10 kg - og tørrer 6 kg
● Energiklasse: A (på en skala fra A til G) / Vaskeeffektivitet klasse A
● Energiforbrug vask og tørring 6.82 kWh, vandforbrug vask og

tørring 125 l i normal programmet
● Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min.
● iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
● 10 års motorgaranti

Programmer og specialfunktioner
● Non-stop vask- og tørreprogram 6 kg
● Specialfunktioner vask: Strygelet, EcoPerfect, Ekstra skylning,

Børnesikring, Hukommelse, Stille drift, SpeedPerfect, Forvask,
Vandtilførsel

● Specialfunktioner tør: Strygetørt, Eco, Ekstra stille, Solo tør, Lyn,
Skabstørt, Skabstørt plus, Vask + tør

● varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer med
perfekt resultat

Design og komfort
● Stort LED-display viser programforløb, temperatur, omdrejninger,

resttid, børnesikring og op til 24t forskudt starttid.
● antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
● waveDrum tromlesystem til skånsom eller intensiv vask
● Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen

Teknik
● Gennemstrømningssensor for optimalt vandforbrug

Sikkerhed
● aquaStop med livstidsgaranti mod vandskade
● Elektronisk børnesikring
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Stregtegninger


