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iQ700
WI14S441EU
Wasmachine, , volledig integreerbaar

iQ700 volledig intergreerbare wasmachine met een groot display
en waterPerfect.

✓ Groot display met eindtijd uitstel van het wasprogramma, tot
maximaal 24 uur.

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

✓ Snel klaar met het 15 minuten wasprogramma (superKort 15).

✓ Bijzonder stil tijdens het wassen en centrifugeren ( 46dB/64 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 820
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) : 818 x 596 x 574
Nettogewicht (kg) : 76,0
Aansluitwaarde (W) : 2300
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 225
Wasprestatieklasse : A
Deurscharnier : Links
Verrijdbaar : Nee
EAN-code : 4242003665985
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 7,0
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 220
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,13
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) : 2,95
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 11000
Droogresultaat : B
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) : 1370
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 135
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 165
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 160
Geluidsemissie wassen (dB) : 46
Geluidsemissie centrifugeren (dB) : 64
Type installatie : Volledig geïntegreerd

'!2E20AD-ggfjif!



2/3

iQ700
WI14S441EU
Wasmachine, , volledig integreerbaar

Uitrusting

Algemene informatie:

● Vulgewicht: 1 - 7 kg

● Energieklasse: A+

● Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
(Max. Restvocht: 54 %)

● Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

● Groot symbooldisplay voor programmaverloopindicatie,
temperatuur, eindtijd, toerentalkeuze en resttijd

● aquaStop met levenslange garantie

● VarioSoft trommelsysteem

● Speciale functie: Donkere was, Blouses/Overhemden, SuperKort
15, Outdoor, PowerWash 60, Mix, Wol handwas, Fijn/Zijde

● Druktoetsen: Start/pauze, Voorwas, Anti-kreuk, Extra spoelen,
temperatuur, keuze voor centrifugeersnelheid, Eindtijduitstel

● waterPerfect: automatische aanpassing aan belading

● Schuimherkenning

● Signaal bij einde programma

● Volledig elektronisch en sensorgestuurd

● Onbalansherkenning

● 3D-aqualift systeem

● Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel

Technische specificaties:

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

● Waterverbruik 11000 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)

● Geluidsniveau centrifugeren: 64 dB(A)

● Volume van trommel: 55 l

● 30 cm vulopening Wit met 130° te openen deur

● Draairichting meubeldeur verwisselbaar

● Verstelbare sokkelhoogte: 15 cm

● Verstelbare sokkeldiepte: 6.5 cm

● Volledig integreerbaar

● Afmetingen (hxbxd): 81,8 cm x 59,6 cm x 57,4 cm
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Maatschetsen


