
Siemens
WM14Q468EE
Máquina de lavar roupa

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242003605264

programa de vendas:

iQ500
WM14Q468EE
iQ 500 varioPerfect
Máquina de lavar roupa

Potência / Consumo
• Capacidade de carga: 8 kg

• Classe de Eficiencia Energética: A+++

• Consumo de energia: 179 kWh/ano com base em 220 ciclos de lavagem a 60ºC
e 40ºC no programa algodão e com meia carga e carga completa. O consumo
real de água depende do tipo de utilização do aparelho.

• Consumo de energia no programa standard Algodão 60°C: 0.82 kWh com
carga completa e 0.8 kWh no caso de carga parcial, assim como 0.71 kWh no
programa standard Algodão 40ºC com carga parcial

• Potência consumida ponderada no modo desligado / não desligado: 0.1 W / 1.49
W

• Consumo de água de 8700 litros/ano com base em 220 ciclos de lavagem
a 60ºC e 40ºC no programa algodão e com meia carga e carga completa. O
consumo real de água depende do tipo de utilização do aparelho.

• Classe de eficiencia de centrifugação: B

• Centrifugação máx: 1400 U/min
Humidade residual: 53 %

• Duração do programa standard algodão 60 °C 196 min com carga completa e
191 mincom carga parcial, assim como no programa standard algodão 40º com
carga parcial

• Nível de ruído na lavagem no programa standard algodão 60°C com carga
completa em dB (A) re 1 pW: 54

• Nível de ruído na centrifugação no programa standard algodão 60º C com carga
completa em dB (A) re 1 pW: 76

Programas Especiais
• Programas especiais: lingerie, Roupa escura, camisas/blusas, express 15,

outdoor/impermeabilização, rápido/mix, APH, Lãs / Lavagem Manual, Delicado/
Seda

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

• Selecção da temperatura, Redução de velocidade de hidroextracção,
ecoPerfect, speedPerfect e Programação diferida até 24 h

Conforto / Segurança:
• Sensor de débito de água para optimização do consumo

• Gaveta de detergente com auto-limpeza

• waterPerfect: gestão inteligente e ecológica de água

• Protecção múltipla contra inundações. Protecção contra fugas de água

• Display grande para indicar o estado do programa, temperatura, velocidade de
centrifugação, tempo residual e início diferido de 24 h

• Indicação electrónica do tempo restante

• Função Recarga

• waveDrum para lavagens especialmente cuidadosas

• Laterais com design anti-vibração: maior estabilidade e silêncio

• Indicação de carga com recomendação de dosagem

• Sistema contínuo de ajuste automático de carga

• Reconhecimento de nível superior de espuma

• Segurança para crianças

Informação Técnica:
• Medidas AxLxP (cm): 84.8 x 59.8 x 55

• Embutível sob bancada

Acessórios incluidos

Acessórios opcionais

• WX975600 Acessórios Máquinas
lavar roupa

• WZ10130 Acessórios Máquinas lavar
roupa

• WZ20331 CHAPA DE ISOLAMENTO
• WZ20490 Pedestal com saída

Cores disponíveis

Technical data

Características
Tipo de construção : Solo
De que lado está montada a porta? : À
esquerda
Cor / Material da carcaça : Branco
pastel
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 160
Altura p/montagem sob banc. : 820,00
Altura do produto : 848
Dimensões do produto (mm) : 848 x
598 x 550
Rodas : Não
Peso líquido (kg) : 70,0
Volume do tambor : 58
Cor principal do produto : Branco pastel
Door Frame : branco
Color Buttons : Cromado
Color Dial : Branco cromado#
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1
pW) : 54
Classificação da ligação (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Cord Included : Não
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Comprim. mangueira esgoto (in) :
59,05
Comprim. mangueira admiss. (in) :
59,05
Dimensions of the packed product (in) :
34.13 x 25.59 x 24.99
Net weight (lbs) : 155
Gross weight (lbs) : 157
Comprim. mangueira esgoto : 150,00
Comprim. mangueira admiss. : 150,00
Peso bruto (kg) : 71
Características de consumo e
ligação
Classificação da ligação (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE
Sistema de protecção da água :
Protec.múltip.contra derrames
Number of Options : 8
Opções da velocidade de
centrifugação : Variável
Internal water heater included : Não
Indicador digital de contagem
decrescente : Sim
Indicador de progressão do programa :
Display de LED's, LED


