
Siemens
WD14H540EP
Máquina de Lavar / Secar

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003602690

programa de vendas:

WD14H540EP
iQ700 wash&dry 7/4 kg
Máquina de Lavar com Função de Secagem

Potência / Consumo
• Classe de Eficiência (Energia / Lavagem / Centrifugação): A / A / B

• Consumo de electricidade lavar e secar 4.76 kWh, consumo de água lavar e
secar 57 l, no programa da norma

• Capacidade de carga: 7 kg na lavagem, 4 kg na secagem

• Programa NonStop de lavar e secar 4 kg

• Velocidade de centrifugação: 1400 - 400 rpm

Programas Especiais
• Programas especiais: mix, outdoor/impermeabilização, camisas/blusas, express

15, Lãs / Lavagem Manual, Delicado/Seda
• Programa especial: Remoção de cotão

Opções:
• Tecnologia varioPerfect: duas opções à escolha: ecoPerfect para lavagem muito

económica ou speedPerfect para lavagem extremamente rápida, sempre com a
garantia de resultados perfeitos

• Teclas: Menu, Modificar, Tempo de secagem

• Opção: 6 tipos de nódoas

• Programas temporizados, Função auto-secagem

Conforto / Segurança:
• aquaStop com garantia. Protecção contra fugas de água

• Motor iQdrive com garantia de 10 anos

• Sensor de débito de água para optimização do consumo

• Display grande para decurso do programa, temperatura, velocidade de
centrifugação, tempo residual e programação diferida até 24 h, bloqueio para
crianças

• Tambor varioSoft: lavagem suave ou intensiva para lavagens especialmente
cuidadosas

•
• Tecnologia de condensação mediante ar: não consome água na secagem

• Sistema de lavagem 3D

• Recomendação de carga

• Sistema contínuo de ajuste automático de carga

• Reconhecimento de nível superior de espuma

• Electrónica de controlo de desequilíbrios

• Condensador selfClean com sistema automático de auto-limpeza

• Segurança para crianças

• Nível de ruído na lavagem dB(A): 47

• Nível de ruído durante a centrifugação em dB(A): 70

Informação Técnica:
• Abertura da porta à esquerda

• Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura

• Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 60 x 63

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• WX975600 Acessórios Máquinas
lavar roupa

• WZ10130 Acessórios Máquinas lavar
roupa

• WZ20490 Pedestal com saída

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipo de construção : Solo
Tampo amovível : Não
De que lado está montada a porta? : À
esquerda
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 210
Altura com tampo (mm) : 850
Dimensões do produto (mm) : 848 x
598 x 632
Peso líquido (kg) : 86,0
Volume do tambor : 56
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 2200
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CCC, CE,
VDE
Consumo de energia (lavagem e
secagem de uma carga completa)
(kWh) : 4,76
Consumo de energia (apenas
lavagem) : 0,91
Consumo de água (lavagem e
secagem de uma carga completa) : 57
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