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iQ500, Slimline-pyykinpesukone, 6.5
kg, 1200 rpm
WS12L260DN

Lisävarusteet

WZ10130 Pyykinpesukoneen vedenottoletku
WX975600 Pyykinpesukoneet; lisävarusteet

6.5 kg slimline-pyykinpesukone varioSpeed-toiminnolla: erittäin
nopeaa tai erittäin tehokasta pyykinpesua. Sinä päätät.

✓ Kun aikaa on vähän, nopeuta pesuohjelmaa 65 % varioSpeed-
toiminnolla, tai pese, huuhtele ja linkoa 15 minuutissa super15-
ohjelmalla.

✓ Erityisesti teknisille tekstiileille, kuten urheilu- sekä ulkoiluvaatteille
kehitetty pesuohjelma.

✓ waterPerfect-sensorijärjestelmä tunnistaa pyykin määrän ja säätää
pesuohjelman vedenkäytön sen mukaan – eli säästää vettä.

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

✓ varioSoft-rumpurakenne, jonka ansiosta voit valita joko erittäin
tehokkaan tai hellävaraisen pesun.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Rakenteen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 848
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 848 x 598 x 446
Nettopaino (kg) : 62,851
Liitännän arvo (W) : 2300
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 175
Pesutulosluokka : A
Oven sarana : Vasen
Pyörät : Ei
EAN-koodi : 4242003843383
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 6,5
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
147,00
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,12
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa - NEW (2010/30/EC) : 0,48
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 8800
Linkoustulosluokka : B
Max. linkousnopeus (k/min) (2010/30/EC) : 1200
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 40°C, osatäyttö (min) (2010/30/
EC) : 270
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, täysi kone (min) (2010/30/
EC) : 330
Keskimääräinen pesuaika, puuvilla 60°C, osatäyttö (min) (2010/30/
EC) : 270
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) : 52
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) : 75
Asennuksen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Slimline-pyykinpesukone, 6.5
kg, 1200 rpm
WS12L260DN

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Täyttömäärä: 6.5 kg
● Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
● Vuosittainen energiankulutus 147 kWh. Mittaus perustuu 220

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

● Suurin linkousnopeus: 1200 kierr/min
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● 10 vuoden moottoritakuu

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● Erikoisohjelmat: Siliävät hienopesu, Huuhtelu, Alusasut,

powerWash 60, Outdoor/Impregnointi, Paidat, Mix, Veden poisto/
linkous, Super 15/30 min, Peitot, Villa, Hienopesu/Silkki

● VarioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
● Suuri LED-näyttö, joka näyttää ohjelman vaiheet, lämpötilan,

linkousnopeuden, jäljellä olevan ohjelma-ajan ja ohjelma-
ajastuksen aina 24 h asti

● touchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Rypistymissuoja,
Lisähuuhtelu, Lämpötila, Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys

● varioSoft-rumpu – pesee hellävaraisesti mutta tehokkaasti

Tekniikka
● waterPerfect Plus tunnistaa sekä pyykkimäärän että tekstiilityypin

ja käyttää vettä vain tarvittavan määrän.

Turvallisuus
● Moninkertainen vesivahinkosuoja
● Elektroninen lapsilukitus luukulle
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iQ500, Slimline-pyykinpesukone, 6.5
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Mittapiirustukset


