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iQ700
WI14S441EU
Pralka automatyczna

Pralka do zabudowy iQ700 iSensoric: sterowanie dużym
wyświetlaczem i automatyczne rozpoznawanie załadunku.

✓ Duży wyświetlacz z funkcją opóźnienia czasu zakończenia
programu do 24 godzin.

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

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

✓ Wyjątkowo cicha kiedy pierze i wiruje(46dB/64dB).

Wyposażenie

Technical data

Typ budowy : zintegrowane
Wysokość zdejmowanego przykrycia (mm) : 820
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) : 818 x 596 x 574
Waga netto (kg) : 77,0
Moc przyłączeniowa (W) : 2300
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50
Świadectwa homologacji : CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 225
Klasa skuteczności prania : A
Zawiasy : z lewej
Kółka : nie
Pojemność dla bawełny (kg) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : 7,0
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A+
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
220
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,13
Zużycie energii w trybie czuwania - NEW (2010/30/EC) : 2,95
Roczne zużycie wody (l/annum) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
11000
Efektywność wirowania : B
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) - wg nowej etykiety
(2010/30/EC) : 1370
Czas prania w programie bawełna 40°C (cz#sciowy załadunek) (min) -
wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 135
Czas prania w programie bawełna 60°C (pełny załadunkek) (min) - wg
nowej etykiety (2010/30/EC) : 165
Czas prania w programie bawełna 60°C (cz#sciowy załadunek) (min) -
wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 160
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW : 46
Poziom hałasu przy wirowaniu db(A) re 1 pW : 64
Sposób instalacji : W pełni zintegrowane
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Wyposażenie dodatkowe

WZ20440 Regulacja wysokości nóżek
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Wyposażenie

Wydajność i zużycie

● Załadunek: 7 kg

● Efektywność energetyczna: A+

● Zużycie energii 220 kWh/rok przy 220 cyklach standardowych 60°C
i 40°C w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku,
z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od
sposobu korzystania z urządzenia.

● Zużycie energii w programie bawełna 60 °C 0.95 kWh przy pełnym
załadunku i 1.01 kWh przy częściowym załadunku w programie
bawełna 40 °C 0.86 kWh przy częściowym załadunku

● Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.13 W / 2.95 W

● Zużycie wody 11000 l na rok przy 220 standardowych cyklach
prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym
załadunku.

● Efektywność wirowania: B

● Max. prędkość wirowania: 1400 obrotów/min.

● Programy Bawełna/kolory 40° Eco + Eco i Bawełna/kolory 60°
Eco + Eco , przy których bada się przeciętne zużycie energii to
standardowe ustawienia, które zaleca się do średnio-zabrudzonego
prania jako najbardziej efektywne i energooszczędne w rozumieniu
efektów prania i zużycia prądu i wody.

● Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia energii
to 165 min dla progamu bawełna 60 °C (przy pełnym i połowie
załadunku) oraz programu bawełna 40 °C (przy pełnym i połowie
załadunku).

● Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 46

● Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 64

● W pełni zintegrowane

Programy i funkcje

● Programy specjalne: Anty-alergia, Koszule Business, Super15,
Outdoor, powerWash 60, Mix, Wełna, Delikatne/Jedwab

Opcje

● Przyciski: Start, Pranie wstępne, Mniej zagnieceń, Dodatkowe
płukanie, Temperatura, Redukcja obrotów wirowania, Opóźnienie
czasu startu

Komfort i bezpieczeństwo

● aquaStop

● Duży display z informacją o przebiegu programu, temperaturze,
obrotach wirowania, czasie do końca prania oraz zaprogramowaniu
opóźnienia startu do 24 h

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

● waterExpert: automatyczne rozpoznawanie załadunku

● Sensor kontroli ilości piany

● Sensor wyważenia prania

● Maty redukujące hałas

● Dodatkowe wyciszenie

● System wyważania urządzenia

● Udogodnienie do dozowania żeli do prania

● Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu

● Średnica drzwi pralki: 30 cm; kolor ramy okna: Białe; kąt otwarcia
drzwi: 130°

● Obustronny montaż frontu meblowego

● Metalowy hak przy drzwiach

Informacje techniczne

● Regulowana wysokość podstawy: 15 cm

● Regulowana głębokość podstawy: 6.5 cm

● Wymiary (W x SZ x G): 81.8 x 60 x 57 cm
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Rysunki wymiarowe


