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iQ700, Pyykinpesukone, 10 kg, 1600
rpm
WM6HXK0LDN

Lisävarusteet

WZ10131
WX975600 Pyykinpesukoneet; lisävarusteet

Wifi-verkkoon liitettävä Home Connect - pyykinpesukone: Nauti
automaattisen annostelujärjestelmän helppoudesta ja pese
ennätysnopeasti speedPack-toimintojen avulla.

✓ Automaattinen ja tarkka i-Dos mittaa ja annostelee pesuaineen
puolestasi ja auttaa näin säästämään vettä ja pesuainetta.

✓ Nopea speedPack XL -pyykinpesukone: varioSpeed-toiminto
nopeuttaa pesuohjelmia, powerSpeed 59' -ohjelmalla
optimaallinen pesutulos alle tunnissa tai Super 15 -ohjelmalla
pikapesu vain 15 minuutissa.

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

✓ LED-kosketusnäyttö directTouch vakuuttaa kirkkaudellaan ja
selkeydellään. Valitsimet ja valikot ovat intuitiiviset käyttää.

✓ Outdoor-erikoisohjelma vettähylkiville urheilu- ja ulkoiluvaatteille.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakenteen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 850
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 848 x 598 x 590
Nettopaino (kg) : 84,158
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
Power consumption standby/network: Tarkista käyttöohjeesta kuinka
WLAN-tukiasema kytketään pois toiminnasta. : 1,5
Automaattinen stand-by/verkko : 5,0
EAN-koodi : 4242003889244
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 10,0
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
167,00
: 0,10
: 0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 12100
Linkoustulosluokka : A
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC) : 1600
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 40°C, osatäyttö (min) (2010/30/
EC) : 180
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, täysi kone (min) (2010/30/
EC) : 285
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, osatäyttö (min) (2010/30/
EC) : 255
: 155
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) : 48
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) : 74
Asennuksen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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Tuotekuvaus

Teho ja kulutus
● Täyttömäärä: 10 kg
● Suurin linkousnopeus: 1600 kierr/min **
● Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
● Vuosittainen energiankulutus 167 kWh. Mittaus perustuu 220

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

● -30% taloudellisempi (167kWh/year) kuin standardi (239 kWh/year)
energialuokassa A+++ 10 kg kategoriassa (EU 1061/2010 mukaan).

● Äänitaso pesu (dB): 48 dB(A) re 1 pW
● Äänitaso linkouksessa (dB): 74 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat
● pesuohjelmat: puuvillla, siliävät, hienopesu, villa / käsinpesu
● automaattiohjelma: sensoriohjattu pesuohjelma sekä pesuaineen

annostelu
● Erikoisohjelmat: Auto hellävarainen, Rummun puhdistus

(muistutuksella), Outdoor, Veden poisto/linkous, powerSpeed 59,
Mix, Huuhtelu, Superpika 15 min / 30 min

● Home Connect: etäohjaus, Energy Management ja etädiagnoosi
● i-Dos: automaattinen annostelu nestemäiselle pesu- ja

huuhteluaineelle
● touchControl-valitsimet: Rypistymissuoja, Päälle/pois, Ajastus, i-

Dos 2.0 1, i-Dos 2.0 2, Etäkäynnistys, Käynnistys/Tauko, Lämpötila,
varioSpeed, Esipesu, waterPerfect Plus, 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.
● Suuri LED-näyttö
● powerSpeed-järjestelmä: parempi pesutulos lyhyemmässä ajassa.
● XXL Rummun tilavuus: 70 l
● Sisävalaistus: LED-sisävalaistus
● waveDrum: tehokasta ja hellävaraista pesua

Tekniset tiedot
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● iQdrive-moottorilla 10 vuoden moottoritakuu
● antiVibration Design: vakaampi ja tärinätön käynti sekä hiljaisempi

äänitaso
● Tarkka pyykkimäärän mittaus heti pesuohjelman alussa uuden

älykkään mittaustekniikan ansiosta.
● waterPerfect Plus tunnistaa sekä pyykkimäärän että tekstiilityypin

ja käyttää vettä vain tarvittavan määrän.
● Vedenvirtaussensori optimoi vedenkäytön
● aquaStop-vesivahinkosuoja: moninkertainen suoja vesivahinkoja

vastaan laitteen koko käyttöiän ajalle.
● Automaattinen vaahdontunnistus
● Varoittaa yliannostelusta: Varoitus liiallisesta pesuaineen

annostelusta
● Epätasapainon tunnistus
● Elektroninen lapsilukitus luukulle

** Arvot ovat pyöristettyjä.
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Mittapiirustukset


