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iQ500, Condensdroger, 8 kg
WT46G402NL

Optionele accessoires

WZDP20D Voetstuk met onderlade
WZ20400 Verbindingsset met werkvlak
WZ11410 Verbindingsset

De condensdroger met sensor-gestuurde autoDry technologie
voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen.

✓ speedPack: Bespaar tijd met onze snelle en efficiënte wasdrogers.
✓ autoDry: Zacht en zorgvuldig drogen om je kleding te beschermen.
✓ easyClean-filter: Eenvoudig schoon te houden
✓ Groot ledscherm: het extra grote display geeft duidelijk zicht op

alle opties en functies.
✓ Outdoor-programma: Veilig drogen van waterafstotende kleding

en buitenkleding.

Uitrusting

Technische Data
Uitvoering : Vrijstaand
Afneembaar bovenblad : Nee
Deurscharnier : Rechts
Lengte elektriciteitssnoer : 145,0 cm
Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm
Afmetingen (HxBxD) : 842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht : 41,3 kg
EAN-code : 4242003868126
Aansluitwaarde : 2600 W
Minimale smeltveiligheid : 13/10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0 kg
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : B
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw
(2010/30/EC) : 4,63 kWh
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 137 min
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw
(2010/30/EC) : 2,61 kWh
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 82 min
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW
(2010/30/EG) : 561,0 kWh/a
Gewogen programmaduur : 106 min
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88 %
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88 %
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Uitrusting

Algemeen:

Programma's:
● Speciale programma's: Mix, Outdoor, Warm tijdprogramma, Koud

tijdprogramma, Hygiëne, Lingerie, Extra snel 40', Shirts 15, Wol
finish

Comfort / Zekerheid:
● easyClean filter
● autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
● Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u

eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
● Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
● Grote RVS, SoftDry trommel, wasgoedmeenemers met Soft-design
● antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
● Kinderbeveiliging op de deur
● Signaal bij einde programma
● TouchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal, Antikreuk,

Programmaduur, Start / Reload / Pause, Fijninstelling
droogresultaat, 24 u eindtijduitstel

● Korf: Nee
● Neen

Technische specificaties:
● Deuraanslag: rechts
● Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
● Afmetingen (hxbxd): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
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Maatschetsen


