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iQ700, Kalusteisiin sijoitettava
pyykinpesukone, 8 kg, 1400 rpm
WI14W541EU

Lisävarusteet

WZ20441 Säätöjalat
WZ10131
WX975600 Pyykinpesukoneet; lisävarusteet

Kalustepeitteinen iSensoric-pyykinpesukone, jossa on
kestävä ja hiljainen iQdrive-moottori sekä kätevä timeLight-
pesuaikanäyttö.

✓ Lukuisia erikoistoimintoja ja pesuohjelmia, energiatehokkuutta ja
helppokäyttöisyyttä – kalustepeitteisessä pyykinpesukoneessa.

✓ Pyykinpesukone, jossa voit nopeuttaa pesuohjelmia tai pestä
nopealla 15 minuutin pikaohjelmalla.

✓ Helppokäyttöinen LED-kosketusnäyttö, joka näyttää tarvittavat
tiedot selkeästi.

✓ timeLight-toiminto heijastaa jäljellä olevan pesuajan ja
ohjelmavaiheen lattiaan.

✓ Outdoor + Impregnointi -ohjelma pesee ja suojakäsittelee
vedenpitävät ulkoiluvaatteet.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 820
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 818 x 596 x 544
Nettopaino (kg) : 76,337
Liitännän arvo (W) : 2300
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 210
Pesutulosluokka : A
Oven sarana : Vasen
Pyörät : Ei
EAN-koodi : 4242003876848
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 8,0
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
176,00
: 0,12
: 0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 11000
Linkoustulosluokka : B
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC) : 1400
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 40°C, osatäyttö (min) (2010/30/
EC) : 156
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, täysi kone (min) (2010/30/
EC) : 197
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, osatäyttö (min) (2010/30/
EC) : 156
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) : 41
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) : 66
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ700, Kalusteisiin sijoitettava
pyykinpesukone, 8 kg, 1400 rpm
WI14W541EU

Tuotekuvaus

Teho ja kulutus
● Täyttömäärä: 8 kg
● Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min **
● Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
● Vuosittainen energiankulutus 176 kWh. Mittaus perustuu 220

pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla 60°C ja Puuvilla 40°C, täydellä
koneella ja puolitäytöllä

● Äänitaso pesu (dB): 41 dB(A) re 1 pW
● Äänitaso linkouksessa (dB): 66 dB(A) re 1 pW
● Täysin integroitava

Ohjelmat
● Erikoisohjelmat: Veden poisto/linkous, Tummat tekstiilit, Paidat,

Outdoor/Impregnointi, Mix, Superpika 15 min / 30 min, Peitot,
Yöohjelma, Rummun puhdistus (muistutuksella), hienopesu/silkki,
villa/käsinpesu

● varioSpeed: jopa 55% nopeampi pesuohjelma
● touchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Lisähuuhtelu, Esipesu,

Lämpötila, Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys
● Rummunpuhdistusohjelma poistaa hajut ja pesuainejäämät

rummusta ja takaa raikkaan pyykin. Muistutustoiminto laskee
pesukertoja ja ilmoittaa, kun on aika suorittaa puhdistustoiminto.

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

pyykkiä tarvittaessa.
● Selkeä LED-näyttö, josta näkee selkeästi käynnissä olevan ohjelman

tiedot
● timeLight-toiminto heijastaa jäljellä olevan pesuajan ja

ohjelmavaiheen lattiaan. Näet milloin pyykkisi on valmista, vaikka
pesukone on piilossa kalusteoven takana.

● Portaaton määräautomatiikka
● Automaattisesti puhdistuva pesuainekotelo, edessä

Tekniset tiedot
● waterPerfect Plus tunnistaa sekä pyykkimäärän että tekstiilityypin

ja käyttää vettä vain tarvittavan määrän.
● Automaattinen vaahdontunnistus
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● iQdrive-moottorilla 10 vuoden moottoritakuu
● aquaStop-vesivahinkosuoja: moninkertainen suoja vesivahinkoja

vastaan laitteen koko käyttöiän ajalle.
● Epätasapainon tunnistus
● Luukun haka metallia
● Luukun saranoiden puoli vaihdettavissa

** Arvot ovat pyöristettyjä.
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iQ700, Kalusteisiin sijoitettava
pyykinpesukone, 8 kg, 1400 rpm
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Mittapiirustukset


