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iQ300
WP12T225NL
Bovenlader

De bovenlader wasmachine met softOpening voor het extreem
makkelijk laden en lossen van uw wasgoed.

✓ SoftOpening Trommel: voor een bijzonder gemakkelijke en vlotte
opening van de trommel.

✓ Met waterPerfect detecteren de sensoren automatisch de
hoeveelheid wasgoed en passen hier het waterverbruik op aan.

✓ Groot display met uitstel van de starttijd, tot wel 24 uur.

✓ Verrijdbaar: wieltjes aan de voor en achterkant voor het makkelijk
verplaatsen van het apparaat.

✓ intensiveOption voor het intensief wassen van zwaar wasgoed.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) : 900 x 400 x 650
Nettogewicht (kg) : 59,0
Aansluitwaarde (W) : 2300
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 150
Wasprestatieklasse : A
Deurscharnier : Achter
Verrijdbaar : Ja
EAN-code : 4242003653685
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 6,0
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 171
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) : 0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 9460
Droogresultaat : B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) : 1152
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 125
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 215
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 140
Duur van de standby tijd : 15
Geluidsemissie wassen (dB) : 59
Geluidsemissie centrifugeren (dB) : 76
Type installatie : Vrijstaand
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Optionele accessoires

WMZ2380 AquaStop verlengslang
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iQ300
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Bovenlader

Uitrusting

Algemene informatie:

● Vulgewicht: 1 - 6 kg

● Energieklasse: A++

● Max. centrifugesnelheid: 1200 rpm
(Max. Restvocht: 53 %)

● Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

● Klein display voor keuze voor centrifugeersnelheid, Resterende
tijd indicatie en 24 u starttijduitstel, LED-aanduiding voor het
programma-verloop

● Aquasecure

● Speciale programma's: Kreukherstellend, Blouses/Overhemden,
Snel+mix, wol/zijde, 40°C

● Schuimherkenning: detecteert overdosering

● Waterniveau-automaat

● softopening

● Comfortabele volelektronische bediening

● Onbalansherkenning

● Wastrommel met automatische parkeerstand

● Aqualift wastrommel

● Verzinkbare rolwieltjes om de machine makkelijk te verplaatsen

Technische specificaties:

● Energieverbruik 173 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Waterverbruik 8926 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Geluidsniveau wassen : 59 dB(A)

● Geluidsniveau centrifugeren: 76 dB(A)

● Volume van trommel: 42 l

● Niet onderbouwbaar

● Afmetingen (hxbxd): 90,0 cm x 40,0 cm x 65,0 cm


