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avantgarde, Wasmachine, voorlader,
10 kg, 1400 rpm
WM14U840EU

Op wifi aangesloten premium design wasmachine van
avantgarde- met het intelligente doseersysteem i-Dos.

✓ Simpel in gebruik als een smartphone en overtuigend in design:
TFT-display smartTouch.

✓ Automatisch de perfecte dosering van wasmiddel tijdens iedere
wascyclus dankzij intelligentDosing

✓ Altijd toegang en bediening van de wasmachine, waar en wanneer
dan ook met de handige Home Connect-app.

✓ Beschermt waterproof stoffen: het outdoor- en
impregneerprogramma

✓ De intelligente, duurzame en stille iQdrive-motor zorgt goed voor
uw was. En is zo duurzaam dat er 10 jaar garantie op zit.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) : 848 x 598 x 622
Hoogte voor onderbouw : 850,00
Nettogewicht (kg) : 86,659
Aansluitwaarde (W) : 2050
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 210
Wasprestatieklasse : A
Deurscharnier : Links
Verrijdbaar : Nee
EAN-code : 4242003767597
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 10,0
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 143,00
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,18
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :
0,18
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 11600
Droogresultaat : B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) : 1400
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 360
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 390
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 360
: 20
Geluidsemissie wassen (dB) : 46
Geluidsemissie centrifugeren (dB) : 72
Type installatie : Vrijstaand
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Uitrusting

Algemene informatie:
● Vulgewicht: 1 - 10 kg
● Energieklasse: A+++ -40%
● Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm**
● (Max. Restvocht: 53 %)
● Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:
● Home Connect: Op afstand monitoren en aanpassen van de

instellingen met de Home Connect app, Energiemanagement
● intelligentDosing: automatische dosering van wasmiddel en

wasverzachter
● Automatische programma: sensorgestuurd wassen en doseren
● Groot overzichtelijk multiTouch LED-display voor

programmaverloop, temperatuurkeuze, max. centrifugesnelheid,
resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, kinderbeveiliging en
beladingscapaciteit.

● iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl.
10jr garantie

● waveTrommel: bijzonder schone en effectieve wasverzorging
dankzij de unieke trommelstructuur

● aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade
● waterPerfect Plus: exact watermanagement
● aquaSensor voor optimaal spoelresultaat
● Doorstroomsensor voor optimaal waterverbruik
● antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
● Speciale programma's: Afpompen, Extra spoelen, enkel

centrifugeren, Mix, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,
Extra Snel 15', Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Dekens,
Jeans / Donkere was, myTime, Trommel reinigen (met
herinneringsfunctie), Gordijnen, Fijn/Zijde, Wol handwas

● Elektronische deuropening: automatische deuropening met een
druk op een knop.

● Blauwe licht ring: Visueel hoogtepunt dat de programmastatus
weergeeft.

● Trommelverlichting: LED
● EasyClean lade
● Koud wassen op alle programma's mogelijk
● Bijvulfunctie: Pauzeer het draaiende wasprogramma, om vergeten

wasgoed in de trommel bij te voegen.
● Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de

trommel en interieur, met herinneringsfunctie

Opties:
● Opties: Extra water, Voorwas, Stil wassen, Licht strijken, Extra

spoelen, Geen eindcentrifugeren, i-Dos 1, i-Dos 2, myFavorite,
Soaking 10-20-30 min, varioSpeed, ecoPerfect, antiVlekken-
systeem, start/bijvullen

● Uitzonderlijk gemak dankzij het diagonale, ergonomische
bedieningspaneel

● Bodemplaat voor extra bescherming en geluidsisolatie
● Lagere geluidswaarden (dB) door extra isolerend materiaal
● Traploze aanpassing waterniveau
● Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het

wasprogramma
● Schuimherkenning: detecteert overdosering
● Onbalansherkenning

● Kinderbeveiliging op de deur
● Signaaltoon: polyfoon geluid

Technische Specificaties:
● 10 jaar garantie op de koolborstelloze iQdrive motor
● XXL Volume van trommel: 70 l
● Geïntegreerde vulopening van 32cm, chrome-black met 130° te

openen deur
● Duur van sluimerstand: 20 min
● Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)
● Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
● -40% zuiniger (143kWh/jaar) dan de standaard waarde (239 kWh/

jaar) van energie klasse A+++ in 10 kg volgens de EU-richtlijnen
1061/2010

● Energieverbruik 143 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Energieverbruik van standaard 60 °C katoenprogramma 0.82 kWh
bij volle belading en 0.55 kWh bij gedeeltelijke belading en van
het standaard 40 °C katoenprogramma 0.47 kWh bij gedeeltelijke
belading

● Gewogen energieverbruik uit-stand / stand-by stand: 0.18 W / 0.18
W

● Waterverbruik 11600 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● De standaard wasprogramma's, waarop de informatie op het
energielabel is gebaseerd, zijn Katoen Eco 40°C en Katoen Eco
60°C . Deze programma's zijn geschikt om normaal bevuild
wasgoed op de meest efficiente wijze te reinigen betreffende
energie- en waterverbruik.

● Programmaduur van het standaard 60 °C katoenprogramma 390
min bij volle belading en 360 min bij gedeeltelijke belading, en bij
het standaard 40 °C katoenprogramma 360 min bij gedeeltelijke
belading

● Afmetingen (hxbxd): 84.8 cm x 59.8 cm x 62.2 cm
● Geheld, ergonomisch bedieningspaneel. Hoogte 85 cm.

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op onze website.
** De aangegeven waardes zijn afgerond.



3/3

avantgarde, Wasmachine, voorlader,
10 kg, 1400 rpm
WM14U840EU

Maatschetsen


