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iQ500
WD14H442OE
Автоматична прально-сушильна
машина

✓ Технологія конденсації повітря передбачає використання
повітря замість води для сушіння одягу та дозволяє значно
знизити кількість споживаної води.

✓ Програма освіжування парою розгладить складочки та
видалить неприємні запахи на Вашому одязі

✓ iQdrive – двигун нового покоління: надзвичайно потужний,
економний, тихий та довговічний

✓ Барабан varioSoft: можливість інтенсивного та дбайливого
прання водночас.

✓ Надзвичайно місткий прилад: до 7 кг білизни для прання та до
4 кг для сушіння.

Обладнання

Технічні дані

Вбудовуваний прилад / Прилад, що встановлюється окремо :
Окремо встановлюваний
Знімна кришка : Немає / ні
Навішування дверцят : Лівосторонній монтаж
Довжина електричного кабеля (см) : 210
Висота блоку без кришки (мм) : 850
Розміри продукту (мм) : 848 x 598 x 590
Вага Нетто (кг) : 85,0
Об"єм барабана (л) : 56
EAN код : 4242003642597
Потужність підключення (В) : 2200
Струм (А) : 10
Напруга (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50
Сертифікати відповідності : CE, VDE
Споживання електроенергії (прання та сушіння при повному
завантаженні), кВт : 4,76
Споживання електроенергії (тільки прання), кВт : 0,70
Споживання води (Прання та сушіння при повному
завантаженні(л) : 57
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Додаткові аксесуари

WZ20490 Аксесуари для пральних машин
WZ10130 Аксесуари для пральних машин
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Обладнання

КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКА КОРИСТУВАННЯ

● Класи ефективності енергоспоживання/прання: A / A

● Завантаження:
для прання - 7 кг;
для сушіння - 4 кг

● Безперервна програма прання та сушіння з завантаженням 4
кг білизни

● Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 400 об./хв.

● Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня
температури та обраних додаткових опцій

● Технологія автоматичного самоочищення конденсатора
selfCleaning Condenser впродовж всього життєвого циклу
приладу Технологія airCondensation Technology - сушіння за
приципом повітряної конденсації

● Блокування приладу від дітей

● Система захисту від протікання води aquaStop

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ

● Великий світлодіодний дисплей для індикаці ходу
програми, обраних додаткових опцій, рівня температури,
кількості обертів віджимання, залишкового часу прання,
відтермінування старту прання на 1-24 год та для блокування
приладу від дітей

● Двигун нового покоління iQdrive

● Технологія waterPerfect Plus: неймовірно ощадливе
споживання води з найкращим результатом прання

● Барабан ексклюзивної конструкції varioSoft

● Програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика
(декілька програм), Змішані тканини, Прання верхнього
одягу/Імпрегнування, Сорочки/Блузи, супер 15', Вовна/Ручне
прання, Тонкі тканини/Шовк

● Програми сушіння: Інтенсивне сушіння, Сушіння делікатних
речей, Сушіння за низької температури, Освіження

● Циркуляційний сенсор для контролю оптимальних витрат води

● Технологія AutoDry - електронне вимірювання рівня вологи у
білизні, що сушиться

● Сенсорні кнопки touchControl: Старт/Пауза з можливістю
дозавантаження, Вибір кількості обертів віджимання, Вибір
температури прання, вибір опцій на дисплеї

● Система оптимізованого каскадного змочування білизни 3D-
aquaTronic

● Рекомендації щодо завантаження

● Контроль дисбалансу

● Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового
ополіскування

● Акустичний сигнал завершення програми

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

● Об"єм барабану: 56 літри

● Діаметр отвору завантажувального люка: 32 см, кут
відчинення дверцят: 180°

● Дверцята з боковим відкриттям (вліво)

● Металевий гак замка дверцят завантажувального люка

● Рівень шуму в режимі прання: 48 дБ

● Рівень шуму в режимі віджимання: 74 дБ

РОЗМІРИ ПРИЛАДУ

● Розміри приладу (ВхШхГ): 84.5х60х59 см

ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ

● Споживання електроенергії, прання та сушіння: 4.76 кВт-
г; споживання води, прання та сушіння: 57 літр; дані для
стандартної програми
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Схеми вбудовування


