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iQ500
WD15G442EU
Wash & Dry

De iQ800 was-droogcombinatie met een efficiënte iQdrive motor
en energieklasse A.

✓ Energie efficiëntie klasse A.

✓ De intelligente, duurzame en stille iQdrive motor biedt een hoog-
efficiënte zorg voor uw was.

✓ De optie speedPerfect wast tot 65% sneller met een perfect
wasresultaat.

✓ Programma Outdoor/Impregneren voor een zachte impregneren
van hoogwaardige luchtdoorlatende outdoor textielen.

✓ hygieneCare' voor een hygiënische was aan lage temperaturen.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
Afneembaar bovenblad : Neen
Deurscharnier : Links
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 210
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 850
Afmetingen van het toestel (mm) : 850 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) : 82,0
Trommelinhoud (l) : 56
EAN-code : 4242003818817
Aansluitwaarde (W) : 2200
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Energieverbuik (wassen en drogen volle belading) (kWh) : 4,76
Energieverbruik (alleen wassen) (kWh) : 0,73
Waterverbruik wassen en drogen bij maximale belading (l) : 103
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Optionele toebehoren

WZ20490 Voetstuk met onderlade
WZ10130 Aquastopverlenging

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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Kenmerken

Algemene informatie

● Label: A / A

● Inhoud: 7 kg wassen / 4 kg drogen

● Centrifugeersnelheid: 1500 - 400 tr/min

● Energie- en waterverbruik wassen en drogen in het
labelprogramma: 4.76 kWh en 103 l

● Geluidsniveau wassen: 47 dB

● Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB

Programma's

● Non-stop wassen en drogen programma voor 4 kg

● Speciale programma's: Spoelen, Mix, Outdoor/Impregneren,
Overhemden, SuperKort 15, Pluizen spoelen, Afpompen/
Centrifugeren, hygieneCare, Wol/Handwas, Fijn/Zijde

● Speciale programma's drogen: Zacht drogen, Intensief drogen,
Wash&Dry 60'

● Droog-optie voor speciale was-programma's

Opties

● touchControl-toetsen: Start/Pauze met bijvulfunctie, Extra spoelen,
Eindtijduitstel, Centrifugeersnelheid, Temperatuur, Drogen,
ecoPerfect, speedPerfect

● VarioPerfect: Geoptimaliseerde programma's voor een laag
energieverbruik (EcoPerfect) of een korte wascyclus (SpeedPerfect)

● Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

● Groot LED-display voor het programmaverloop, temperatuur,
centrifugeersnelheid, resttijd, eindtijduitstel 1 tot 24 u en
beladingsadvies

● Water Condensation Technology: waterverbruik tijdens het drogen

● Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen
zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen

● softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle
programma's

● aquaStop met garantie

● iQdrive: meest zuinige en stille motor

● antiVibration design: zeer stil en stabiel

● waterPerfectPlus: intelligent beheer van waterverbruik

● aquaLift 3D systeem

● Hoeveelheidsautomaat

● Aanduiding voor overdosering wasmiddel

● Schuimherkenning

● Zelfreinigend wasmiddelbakje

● Resttijdaanduiding

● Geluidssignaal bij afloop van het programma

● varioSoft-trommel

● Onbalans-controlesysteem

● Vulopening van 32 cm (donkergrijs, zilver) met 180°
deuropeningshoek

● Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren links

● Glazen afdekking ter bescherming

● Magnetische deurvergrendeling comfort

Afmetingen

● Afmetingen (H x B x D): 85 x 60 x 59 cm

● Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog



3/3

iQ500
WD15G442EU
Wash & Dry

Maattekeningen


