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iQ500, Kombinert vask og tørk, 10/6
kg, 1400 omdr./min.
WD14U5O1DN

Ekstra tilbehør

WZ10131
WX975600 TILBEHØR VASK

iSensoric kombinert vask/tørk som vasker og tørker på kun 60
minutter.

✓ Sensorstyrt autoDry-teknikk som forhindrer at klærne krymper når
de tørkes.

✓ Spar tid med Siemens speed-funksjoner - speedPack XL for vask/
tørk-kombinasjoner

✓ Beskytter vanntett tøy - Outdoor/impregneringsprogram

✓ iQdrive-motor med 10 års garanti – effektiv, stillegående og med
lang levetid. For ekstra smart vasking.

✓ Optimalt vannforbruk og effektivitet uansett tøymengde -
waterPerfect Plus

Beskrivelse

Teknisk data

Konstruksjonstype : Frittstående
Avtakbar topplate : Nei
Dørhengsel : Venstre
Lengden på strømledningen (cm) : 210
Høyde på avtakbar topplate (mm) : 850
Mål (H x B x D) (mm) : 848 x 598 x 616
Nettovekt (kg) : 85,144
Volum innertrommel (l) : 70
EAN-kode : 4242003825921
Tilkoblingseffekt (W) : 2050
Sikring (A) : 10
Spenning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkjennelse : CE, VDE
Energiforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin) (kWh) : 6,82
Energiforbruk (kun vask) (kWh) : 1,22
Vannforbruk (vask og tørk av full vaskemaskin) (l) : 125
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Produsert av BSH under Siemens AGs varemerkelisens
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Beskrivelse

Ytelse og forbruk
● Kapasitet: 10 kg vask - 6 kg tørk
● Energiklasse: A( på en skala fra A till G) / Vaskeeffektivitet klasse A
● Energiforbruk vask og tørk 6.82 kWh, vannforbruk vask og tørk 125

l i standardprogrammet
● Maksimal sentrifugehastighet: 1400 o/min
● iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
● 10 års motorgaranti

Programmer og spesialfunksjoner
● Automatisk vask- og tørkeprogram for opptil 6 kg vask
● Tilleggsopsjoner vask: strykelett, ecoPerfect, ekstra skylling,

barnesikring, myFavorite, ekstra stille, speedPerfect, forvask, vann
plus

● Tilleggsopsjoner tørk: stryketørt, eco, ekstra stille, solo tørk, speed,
skaptørt, skaptørt plus, vask + tørk

● varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt
resultat

Design og komfort
● Stort LED-dispay viser programforløp, temperatur, omdreininger,

resttid, barnesikring og opptil 24t utsatt starttid
● antiVibration Design: mer stabilitet og stillegående
● waveDrum trommelsystem for skånsom eller intensiv vask
● LED belysning i trommelen

Teknikk
● Gjennomstrømmingsensor for optimalt vannforbruk

Sikkerhet
● aquaStop med levetidsgaranti mot vannskader
● Elektronisk funksjonssperre
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Måltegninger


