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iQ800, Pyykinpesukone, 10 kg, 1600
rpm
WM6HXEL0DN

Lisävarusteet

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.

✓ Tahranpoistojärjestelmä 16 vaikeimman tahratyypin poistoon.

✓ comfortTouch TFT-näyttö on suunniteltu erittäin
helppokäyttöiseksi, vaikka valittavanasi on maksimaalinen määrä
toimintoja.

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

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

✓ waterPerfect Plus: sensoriohjatut pesuohjelmat takaavat
tehokkaimman vedenkäytön millä tahansa pyykkimäärällä.

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) : 82,562
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 : 4242003859759
Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 10,0
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
167,00
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,12
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa - NEW (2010/30/EC) : 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
Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU) : 20
Äänitaso, pesu (dB(A) re 1 pW) : 48
Äänitaso, linkous (dB(A) re 1 pW) : 74
Asennuksen tyyppi : Vapaasti sijoitettava
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Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Täyttömäärä: 10 kg
● 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

● Suurin linkousnopeus: 1600 kierr/min
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● Home Connect: Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus

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

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● i-Dos: automaattinen annostelu nestemäiselle pesu- ja

huuhteluaineelle
● Tahra-automatiikka: 16 eri tahraohjelmaa
● Erikoisohjelmat: Vedenpoisto, powerSpeed 59, Linkous, Huuhtelu,

Verhot, Outdoor/Impregnointi, Kauluspaidat, Mix, Auto, Auto
hellävarainen, Super 15/30 min, Rummun puhdistus, Villa

● varioPerfect: energiankulutuksen tai ohjelma-ajan optimointi

Muotoilu ja käyttömukavuus
● Korkearesoluutioinen TFT-teksinäyttö, jossa on selkeä teksti

ja näyttö ohjelman vaiheille, lämpötilalle, linkoukselle, jäljellä
olevalle ohjelma-ajalle, ajastimelle aina 24 h asti, lisävalinnoille ja
kulutukselle.

● Näyttää pyykin määrän ja pesuaineen annostelusuosituksen
● touchControl-valitsimet: Lämpötila, Linkousnopeus, Esipesu,

Valinnat ja 24 h
● antiVibration Design – enemmän vakautta ja hiljaisempi käyntiääni
● Erikoismuotoiltu waveDrum-rumpu on hellävarainen ja tehokas
● LED-sisävalaistus

Tekniikka
● waterPerfect Plus tunnistaa sekä pyykkimäärän että tekstiilityypin

ja käyttää vettä vain tarvittavan määrän.
● Vedenvirtaussensori optimoi vedenkäytön ja aquaSensor huolehtii

optimaalisesta huuhtelusta

Turvallisuus
● aquaStop-vesivahinkosuoja: moninkertainen suoja vesivahinkoja

vastaan laitteen koko käyttöiän ajalle.
● Elektroninen lapsilukitus luukulle
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Mittapiirustukset


