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iQ300
Vaskemaskine
WM14N1B8DN

Vaskemaskine med iQdrive-motor og 10 års motorgaranti:
energivenlig og stille motorteknologi.
✓ iQdrive-motor med 10 års garanti - effektiv, robust og lydsvag. For
ekstra smart vask.
✓ varioSpeed forkorter vasketiden med op til 65%
✓ Energiklasse A+++ -10 %: vasker 10 % mere effektivt end
energiklasse A+++.
✓ Tromle i rustfrit stål af høj kvalitet for 1-8 kg vaske.
✓ Outdoor-program med imprægnering: vasker skånsomt og
imprægnere dit funktionstøj.

Udstyr
Teknisk data
Installation : Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) : 850
Produktmål (mm) : 848 x 598 x 550
Nettovægt (kg) : 68,0
Tilslutningseffekt (W) : 2300
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certiﬁkater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 210
Vaskeevne : A
Dørhængsling : venstrehængt
Hjul : Nej
EAN-kode : 4242003804773
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 8,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 176
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) : 0,12
Effektforbrug i left on-tilstand - NEW (2010/30/EC) : 0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) : 9900
Ydelsesklasse for centrifugering : B
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC) : 1380
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) : 200
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (fyldt maskine) (min)
(2010/30/EC) : 200
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) : 200
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) : 55
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) : 76
Installation : Fritstående

'!2E20AD-iaeh d!
Tilbehør
WZ20490
WZ10130

Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG

Forhøjningssokkel med udtræksskuffe
AquaStop-forlænger 2,5m, t/vaskemaskiner
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Udstyr
Forbrug og ydelse
●

Kapacitet: 8 kg

●

Energiklasse: A+++( på en skala fra A+++ til D)

●

Årligt energiforbrug 176 kWh, baseret på 220 standardvaske ved
60°C- og 40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv
fyldning

●

Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min

●

iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi

●

10 års motorgaranti

Programmer og specialfunktioner
●

●

Specialprogrammer: powerWash 60, Mørkt tøj, Outdoor/
Imprægnering, Skjorter/Business, Mix, Hygiejne, Super 15 min /
Super 30 min, Dyner, Uldvask, Finvask/Silke
varioSpeed: forkorter vasketiden med op til 65%

Design og komfort
●
●

Stort LED-display
touchControl-taster: Start/Pause for fyldning, Forskudt starttid,
Temperaturvalg, Centrifugering/Skyllestop

●

Indikator for overdosering

●

antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang

Teknik
●

waterPerfect: mængdeautomatik

Sikkerhed
●

Elektronisk børnesikring
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Stregtegninger

