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iQ500, Was-droogcombinatie, 10/6 kg,
1400 rpm
WD14U540NL

Optionele accessoires

WZ10131 Aquastopverlenging
WX975600 Bodembevestiging harde vloeren

Achterelkaar wassen en drogen in 60 minuten met de i-Sensoric
Was-Droogcombinatie.

✓ De sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat wasgoed
krimpt tijdens het drogen.

✓ Bespaar tijd met de Siemens snelheidsfuncties - speedPack XL voor
wasmachine of droger

✓ Beschermt waterdicht textiel - Outdoor- of impregnatieprogramma

✓ De intelligente, duurzame en stille iQdrive motor met 10 jaar
garantie zorgt goed voor uw was.

✓ aquaStop waterbeveiliging voor een volledige bescherming tegen
waterschade - gedurende de gehele levensduur.*

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Afneembaar bovenblad : Nee
Deurscharnier : Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 210
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) : 848 x 598 x 616
Nettogewicht (kg) : 84,659
Trommelinhoud (l) : 70
EAN-code : 4242003825631
Aansluitwaarde (W) : 2050
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Energieverbuik (wassen en drogen volle belading) (kWh) : 6,82
Energieverbruik (alleen wassen) (kWh) : 1,22
Waterverbruik wassen en drogen bij maximale belading (l) : 125
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Uitrusting

Algemene informatie:
● Capaciteit: 10 kg wassen - 6 kg drogen
● Label: A / A
● Centrifugetoerental (omw./min): 1400** - 400

Comfort / Zekerheid:
● wash&dry 10/6kg
● MultiTouch LED-display voor programmaverloop,

temperatuurkeuze, centrifugeersnelheid, resttijdweergave en
eindtijduitstel, energie- en verbruiksindicatie

● Uitzonderlijk gemak dankzij het diagonale, ergonomische
bedieningspaneel

● Wave trommelsysteem
● Bijvulfunctie: Pauzeer het draaiende wasprogramma, om vergeten

wasgoed in de trommel bij te voegen.
● AutoDry functie, Tijdprogramma's
● Trommelverlichting: LED
● Precieze beladingsherkenning bij de start van het programma

dankzij intelligente meettechniek.
● Schuimherkenning: detecteert overdosering
● Onbalansherkenning
● Signaal bij einde programma
● Onderhoudsvrije condensor: automatische verwijdering van

pluizen
● antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
● Kinderbeveiliging op de deur
● iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl.

10jr garantie
● aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade

Programma's:
● Standaard wasprogramma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijn/Zijde,

Wol/Handwas
● Speciale wasprogramma's: Hygiëne, Trommel reinigen (met

herinneringsfunctie), SuperKort 15, Handdoeken, Blouses/
Overhemden, Mix, myTime, Outdoor+Impregneren, Spoelen/
Centrifugeren/Pompen

● De standaard wasprogramma's kunnen ook als droogprogramma
of achtereenvolgend als was+droogprogramma gebruikt worden.

● Standaard droogprogramma's: Katoen, Kreukherstellend
● Speciale droogprogramma's: smartFinish, myTime, Wash&Dry 60'
● varioSpeed: Tot 65% sneller wassen
● Extra functies wassen: Licht strijken, ecoPerfect, extra spoelen,

Kinderslot, myFavorite, Stil wassen, varioSpeed, Voorwas, Extra
water

● Droog-mogelijkheden bij de meeste wasprogramma's
● Extra functies drogen: Strijkdroog, Eco, Nacht/Stil-

droogprogramma, Drogen Kastdroog, Kastdroog+, speedPerfect,
Wassen+Drogen

Technische Informatie:
● Energieverbruik wassen en drogen 6.82 kWh, waterverbruik

wassen en drogen 125 l in label-/normprogramma
● Geluidsniveau bij wassen: 47 dB
● Geluidsniveau bij centrifugeren: 71 dB
● Geluidsniveau bij drogen: 61 dB
● Volume van trommel: 70 l
● Non-stop wassen en drogen programma 6 kg

● Geïntegreerde vulopening van 32cm, black-black met 130° te
openen deur

● Draaideur linksdraaiend
● Metalen deursluiting
● Comfort deurvergrendeling
● Vuldeur met extra isolatieglas
● Bodemplaat voor extra bescherming en geluidsisolatie
● Lagere geluidswaarden (dB) door extra isolerend materiaal
● Afmeting apparaat (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
● Diepte apparaat: 62.0 cm
● Diepte apparaat incl. deur: 64.5 cm
● Diepte apparaat met geopende deur: 114.2 cm
● Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte

** De aangegeven waardes zijn afgerond.
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Maatschetsen


