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iQ500
WK14D541EU
Pralko-suszarka, , do zabudowy

Wyposażenie dodatkowe

WX975600 Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Pralko-suszarka iSensoric z czujnikiem automatyki wagowej
dzięki któremu oszczędza wodę.

✓ wateExpert: pralka sama rozpoznaje czy w bębnie jest mniej czy
więcej niż połowa załadunku.

✓ iSensoric: sensor autoDry automatycznie rozpoznaje kiedy pranie
jest już suche.

✓ Program Super 15: ubrania wyprane i wypłukane w 15 minut.
Można w nim uprać np. średnio zabrudzone dwie koszulki i parę
spodni.

✓ Duży załadunek: 7 kg prania oraz 4 kg suszenia

Wyposażenie

Dane techniczne

Do zabudowy / wolnostojące : Do zabudowy pod blatem
Zdejmowane przykrycie : nie
Zawiasy : Lewostronnie
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 220
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 820
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) : 820 x 595 x 584
Waga netto (kg) : 83,0
Pojemność bębna (l) : 52
Kod EAN : 4242003722190
Moc przyłączeniowa (W) : 2300
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50
Świadectwa homologacji : CE, Ukraine, Ukraine grounding sign, VDE
Zużycie energii (pranie i suszenie pełnego załadunku) (kWh) : 5,40
Zużycie energii (tylko pranie) (kWh) : 1,35
Zużycie wody (pranie i suszenie przy pełnym załadunku) (l) : 90
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Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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Wyposażenie

Wydajność i zużycie

● Klasa efektywności energetycznej: B w przedziale od klasy A do
klasy G/ klasa efektywności prania A

● Zużycie energii pranie i suszenie 5.4 kWh, zużycie wody pranie i
suszenie 90 l w programie bawełna 60

● Pojemność: 7 kg pranie /4 kg suszenie

● Pojemność bębna 52 l

● Pranie i suszenie w jednym cyklu 4 kg ubrań

● Prędkość wirowania: 1400 - 600 obr./min.

Programy i funkcje

● Programy specjalne: Nocne pranie, Mix, Outdoor, Koszule Business,
Super15, Wełna, Delikatne/Jedwab

Opcje

● Przyciski: Start, Redukcja obrotów wirowania, Zmiana, Menu,
Suszenie, Temperatura oraz 24 h Opóźnienie zakończenia
programu do

Komfort i bezpieczeństwo

● aquaStop z dożywotnią gwarancją ochrony przed szkodami
spowodowanymi wyciekiem wody

● Duży wyświetlacz ze wskaźnikiem postępu programu, temperaturą,
obrotami wirowania, pozostałym czasem oraz 24 h opóźnieniem
końca programu

● W pełni elektroniczne sterowanie za pomocą jednego pokrętła dla
wszystkich programów

● Elektroniczne sterownie wilgotnością powietrza, Programy
czasowe

● waterExpert: automatyka wagowa

● Sensor kontroli ilości piany

● Sensor wyważenia prania

● Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

● Zabezpieczenie przed dziećmi: Zabezpieczenie przed otwarciem
przez dzieci

● 30 cm średnica drzwi, 95° kąt otwarcia drzwi

● Rama ze szklanym oknem

● Drzwi otwierane w lewą stronę

● Metalowy hak przy drzwiach

● Magnetyczne zamknięcie okna pralki

Informacje techniczne

● Poziom hałasu pranie dB: 57

● Poziom hałasu wirowanie dB: 74

● Regulowana wysokość podstawy: 16.5 cm

● Regulowana głębokość podstawy: 6.5 cm

● Wymiary (W x SZ x G): 82 x 59.5 x 58.4 cm



3/3

iQ500
WK14D541EU
Pralko-suszarka, , do zabudowy

Rysunki wymiarowe


