
WM 14W4L7DN valkoinen € 1 299*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
k Täyttömäärä: 7 kg
k Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
k Vuosittainen energiankulutus 122 kWh. Mittaus perustuu
220 pesuun vakiopesuohjelmalla Puuvilla 60°C ja Puuvilla
40°C, täydellä koneella ja puolitäytöllä

k Suurin linkousnopeus: 1400 kierr/min
k iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
k 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
k Erikoisohjelmat: Vedenpoisto, Outdoor, Paidat, Superpika
15, Mix, Huuhtelu/linkous, Hygienia, Peitot, Villa

k varioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan
optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
k Suuri LED-näyttö, joka näyttää ohjelman vaiheet,
lämpötilan, linkousnopeuden, jäljellä olevan ohjelma-
ajan ja ohjelma ajastuksen aina 24 h asti

k touchControl-valitsimet: Päälle/pois, Rypistymissuoja,
Linkousnopeus, Valmis, Lämpötila, powerHuuhtelu,
varioSpeed, ecoPerfect, Käynnistys/Tauko ja 24 h Valmis

k antiVibration Design – enemmän vakautta ja hiljaisempi
käyntiääni

k waveDrum: tehokasta ja hellävaraista pesua
k Äänimerkki ohjelman päätyttyä

Tekniikka
k waterPerfect Plus tunnistaa sekä pyykkimäärän että
tekstiilityypin ja käyttää vettä vain tarvittavan määrän.

Turvallisuus
k aquaStop

Lisävarusteet
WZ 10130 Pyykinpesukoneen vedenottoletku € 34
WZ 20490 Korotus vetolaatikolla pyykinpesukoneille € 231
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EAN-koodi
4242003820421

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A+++
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY): 7.0
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW): 49
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW): 71
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC): 1384
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 848 x 598 x 590
Liitännän arvo (W): 2300
Virtajohdon pituus (cm): 210

Luotu: 2018-05-18

Piktogrammit

Energiatehokkuusluokka A+++

EU:n energiamerkintä antaa standardisoitua ja
vertailukelpoista tietoa kodinkoneiden
energian- ja vedenkulutuksesta.

iQdrive – 10 vuoden takuu

Ajan saatossa perinteiset moottorit kuluvat
hiiliharjojen mekaanisen kitkan vaikutuksesta –
hiiliharjaton iQdrive-moottori on
käytännöllisesti katsoen kulumaton. Siemens
takaa kaikkien iQ 800- ja iQ
890 ‑pyykinpesukoneiden moottorin kestävän
ja myöntää niille 10 vuoden takuun.

Rapid 15

Kevyesti likaantuneelle pienelle pyykkimäärälle
tarkoitetussa Rapid 15 -pikaohjelmassa
perusohjelman vaiheiden kestoa on lyhennetty.
Ohjelma sopii erityisesti paljon urheileville,
joiden täytyy pestä kevyesti likaantuneita
urheiluvaatteita usein.
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