
1/3

iQ700, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg,
1400 rpm
WI14W540EU

Extra tillbehör

WZ20441 Ställbara fötter
WX975600 Tillbehör tvättmaskin

8 kg iSensoric integrerad premium tvättmaskin med iQdrive
motor, den energieffektiva och tysta kolborstfria motorn med 10
års motorgaranti.

✓ iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, långlivad och
tyst. För extra smart tvätt.

✓ Välj mellan varioSpeed som tvättar upp till 55% snabare eller
tvätta, skölj och centrifugera på endast 15 minuter med
programmet super 15.

✓ Tvättar och centrifugerar extra tyst (41/67).

✓ A+++ -30 %: tvättar med 30 % lägre energiförbrukning jämfört med
energiklass A+++.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) : 820
Mått i mm (H x B x D) : 818 x 596 x 544
Nettovikt (kg) : 73,537
Anslutningseffekt (W) : 2300
Säkring (A) : 10
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 210
Tvätteffekt : A
Gångjärn : Vänster
Hjul : Saknas
EAN kod : 4242003770108
Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC) : 8,0
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 137,00
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,12
Effektförbrukning i viloläge - NEW (2010/30/EC) - NEW (2010/30/EC) :
0,50
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : 9900
Centrifugeringseffekt : B
Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC) : 1355
Genomsnittlig tvättid, 40°C bomull och del av maskin (min) (2010/30/
EC) : 255
Genomsnittlig tvättid, 60°C bomull och fylld maskin (min) (2010/30/
EC) : 270
Genomsnittlig tvättid, 60° C bomull och delvis fylld maskin (min)
(2010/30/EC) : 270
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW) : 41
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW) : 67
Installationstyp : Fullt integrerad
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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iQ700, Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg,
1400 rpm
WI14W540EU

Beskrivning

Förbrukning och prestanda
● Kapacitet: 8 kg
● Energieffektivitetsklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
● Årlig energiförbrukning 137 kWh, baserad på 220

standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv
maskin

● Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
● iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
● 10 års motorgaranti

Program och specialfunktioner
● Specialprogram: powerWash 60, Mörk tvätt, Skjortor, Outdoor/

Impregnering, Mix, Hygien, Super 15 min / Super 30 min,
Duntäcke, Trumrengöring med påminnelsefunktion, Fintvätt/Siden

● Trumrengöring med påminnelsefunktion

Design och komfort
● Stor LED-display som visar programförlopp, temperatur,

centrifugeringshastighet och återstående tid.
● Knappar: Färdig, Lättstruket, Temperatur, Varvtal
● Insats för flytande tvättmedel
● Självrengörande tvättmedelsfack
● timeLight: se programstatus projicerat på golvet.

Teknik
● Steglös mängdautomatik

Säkerhet
● aquaStop med livstidsgaranti mot vattenskador
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Måttskisser


