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iQ500, Kuivaava pyykinpesukone, 10/6
kg, 1400 rpm
WD4HU541DN

Lisävarusteet

WZ10131
WX975600 Pyykinpesukoneet; lisävarusteet

Wash & Dry - pesu ja kuivaus kerralla 60 minuutissa. Ohjaus
onnistuu wifi-yhteydellä myös mobiililaitteella.

✓ Kosteudentunnistukseen perustuva autoDry-sensoritekniikka
on hellävarainen tekstiileille ja ehkäisee niiden kutistumista
kuivauksen aikana.

✓ Säästä aikaa Siemens nopeustoiminnoilla – nopeat kuivaavat
pyykinpesukoneet.

✓ Ohjaa pyykinpesukonettasi, missä ikinä oletkin. Helppokäyttöinen
Home Connect -sovellus saatavilla iOS- ja Android -
käyttöjärjestelmille.

✓ Suojaa vedenkestäviä tekstiilejä - Outdoor/Impregnointi-ohjelma

✓ Tehokas, kestävä ja hiljainen iQdrive-moottori, jolla on 10 vuoden
takuu.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso : Ei
Oven sarana : Vasen
Virtajohdon pituus (cm) : 210
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 850
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 848 x 598 x 616
Nettopaino (kg) : 84,757
Power consumption standby/network: Tarkista käyttöohjeesta kuinka
WLAN-tukiasema kytketään pois toiminnasta. : 1,1
Automaattinen stand-by/verkko : 20,0
EAN-koodi : 4242003870983
Liitännän arvo (W) : 2050
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Energiankulutus (pesu ja kuivaus täydellä koneella) (kWh) : 7,30
Energiankulutus (pelkkä pesu) (kWh) : 1,30
Vedenkulutus (pesu- ja kuivausohjelma) (l) : 150
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Kuivaava pyykinpesukone, 10/6
kg, 1400 rpm
WD4HU541DN

Tuotekuvaus

Teho ja kulutus
● Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A - G) / pesutulosluokka A
● Energiankulutus pesu ja kuivaus 7.3 kWh, vedenkulutus pesu ja

kuivaus 150 l
● Täyttömäärä: pesu 10 kg ‒ kuivaus 6 kg
● Automaattinen pesu- ja kuivausohjelma (6 kg)
● Linkousnopeus: 1400 - 400 kierr/min
● Äänentaso pesu (dB): 45
● Äänentaso linkous (dB): 70
● Äänitaso kuivaus: 60 db

Ohjelmat
● Erikoisohjelmat: Rummun puhdistus (muistutuksella), Superpika

15, Lisähuuhtelu/tärkkäys, Mix, myTime, Outdoor/Impregnointi,
Veden poisto/linkous, App Programs

● kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät
● Erikoisohjelmat kuivaus: Refresh, myTime, Wash & Dry 60'
● Home Connect -sovelluksen kautta valittavissa olevat ohjelmat:

Verhot, Pyyhkeet, Paidat, Wash & Dry 90'

Erikoisohjelmat
● Home Connect: Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus

mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai
tablettitietokoneella., iService Remote -etädiagnostiikka

● varioSpeed: upeita pesutuloksia jopa 65% lyhyemmässä ajassa
● Lisävalinnat pesuohjelmille: Helppo silitys, Lisähuuhtelu,

Lapsilukitus, Muisti, Hiljainen pesu, Remote Start, SpeedPerfect,
Esipesu, Vesi plus

● Lisävalinnat kuivausohjelmille: Silityskuiva, Erittäin hiljainen, Solo
dry, Speed, Kaappikuiva, Kaappikuiva Plus, Pesu+kuivaus

● AutoDry-toiminto, Aikaohjatut ohjelmat

Mukavuus ja turvallisuus
● Reload-toiminto: voit pysäyttää jo käynnistetyn ohjelman ja lisätä

pyykkiä tarvittaessa.
● Ergonominen viisto ohjelmapaneeli
● aquaStop-vesivahinkosuoja: moninkertainen suoja vesivahinkoja

vastaan laitteen koko käyttöiän ajalle.
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● iQdrive-moottorilla 10 vuoden moottoritakuu
● Suuri LED-kosketusnäyttö näyttää valitun ohjelman

yksityiskohtaiset tiedot sekä täyttösuosituksen ja kulutusarvion.
● Erikoismuotoiltu waveDrum-rumpu on hellävarainen ja tehokas
● Sisävalaistus: LED-sisävalaistus
● waterPerfect Plus tunnistaa sekä pyykkimäärän että tekstiilityypin

ja käyttää vettä vain tarvittavan määrän.
● Tarkka pyykkimäärän mittaus heti pesuohjelman alussa uuden

älykkään mittaustekniikan ansiosta.
● antiVibration Design: vakaampi ja tärinätön käynti sekä hiljaisempi

äänitaso
● Pohjassa äänieristyslevy
● Lisä-äänieritys
● Automaattinen vaahdontunnistus
● Epätasapainon tunnistus
● Äänimerkki ohjelman päätyttyä
● Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin
● Elektroninen lapsilukitus luukulle
● Vasemmalle aukeava luukku

● Luukun haka metallia
● Luukun lukitus: Magneettilukko

Tekniset tiedot
● Voidaan työntää työtason alle.
● Mitat (K x L): 84.8 cm x 59.8 cm

** Arvot ovat pyöristettyjä.
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Mittapiirustukset


