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iQ500, Pyykinpesukone, 9 kg, 1400
kierr./min
WG44G10BDN

Lisävarusteet

WMZ2381 Pyykinpesukoneen vedenottoletku 2,5 m
WMZ2200 Lisävaruste: asennus

Erinomainen pyykinpesuteho. Hyödynnä speedPack L -toimintoja
nopeaan pesuun ja automaattiseen tahranpoistoon manuaalisen
esikäsittelyn välttämiseksi.

✓ speedPack L -nopeutustoiminnot – Voit nopeuttaa pesuohjelmia tai
pestä pyykkiä pikaohjelmalla vain 15 minuutissa.

✓ Paras energiatehokkuus A – Energiatehokkain pesukoneemme.

✓ Lukuisat vaihtoehdot ja toiminnot aina näkyvissä.
Kosketuspainikkeiden ansiosta suuri LED-näyttö on todella
helppokäyttöinen.

✓ Outdoor – hellävarainen puhdistusohjelma vettä hylkiville
kuiduille, saumoille ja kalvoille.

✓ Tehokas, kestävä ja hiljainen - iQdrive-moottori, jolla on 10 vuoden
takuu.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): A
Painotettu energiankulutus kWh/kg eco 40-60 -ohjelman 100
pesusyklille (EU 2017/1369): 46 kWh
Maksimikapasiteetti kg:ssa (EU 2017/1369): 9,0 kg
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 48 l
Eco 40-60 -ohjelman kesto tunneissa ja minuuteissa
nimelliskapasiteetilla (EU 2017/1369): 3:48 h
Eco 40-60 -ohjelman linkouskuivauksen tehokkuusluokka (EU
2017/1369): B
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): A
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 71 dB(A) re 1 pW
Rakenteen tyyppi: Vapaasti sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: 3 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 848 x 598 x 588 mm
Nettopaino: 73,2 kg
Liitännän arvo: 2300 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50-60 Hz
Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
Virtajohdon pituus: 210 cm
Luukun avautumissuunta: Vasen
Pyörät: Ei
EAN-koodi: 4242003919880
Asennuksen tyyppi: Vapaasti sijoitettava
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Pyykinpesukone, 9 kg, 1400
kierr./min
WG44G10BDN

Tuotekuvaus

Teho ja kulutus
● Energialuokka¹: A
● Energia² / Vesi³: 46 kWh / 48 litraa
● Täyttömäärä: 1 - 9 kg
● Linkousteholuokka: B
● Linkousnopeus**: 400 - 1400 Kierr./min
● Äänitaso: 71 dB (A) re 1 pW
● Äänitasoluokitus: A

Ohjelmat
● pesuohjelmat: puuvillla, siliävät, hienopesu, villa / käsinpesu
● Erikoisohjelmat: Hygienia, Rummun puhdistus, Paidat, Outdoor,

Veden poisto/linkous, Mix, Huuhtelu, Superpika 15 min / 30 min
● Rummunpuhdistusohjelma poistaa hajut ja pesuainejäämät

rummusta ja takaa raikkaan pyykin. Muistutustoiminto laskee
pesukertoja ja ilmoittaa, kun on aika suorittaa puhdistustoiminto.

Erikoisohjelmat
● varioSpeed: jopa 65% lyhyempi pesuohjelma ***
● 4 tahraohjelmaa, joita voidaan käyttää perusohjelmien yhteydessä
● touchControl-valitsimet: Rypistymissuoja, Ajastus, Tahraohjelmat,

Käynnistys/Tauko, Lämpötila, varioSpeed, Veden lisäys &
lisähuuhtelu, Linkousnopeus/Huuhtelun pysäytys

Mukavuus ja turvallisuus
● Reload-toiminto: voit pysäyttää jo käynnistetyn ohjelman ja lisätä

pyykkiä tarvittaessa.
● Iso LED-näyttö näyttää mm. käynnissä olevan ohjelman tiedot sekä

annostelusuosituksen
● Rummun tilavuus: 63 l
● Käyttömittari laskee toteutuneet pesukerrat
● waveDrum: tehokasta ja hellävaraista pesua
● Luukun aukko 47 cm, Liquid-chrome matt, black, 160°

avautumiskulma.
● waterPerfect Plus: älykäs sensoriteknologia optimoi veden käytön

myös pienillä täyttömäärillä.
● antiVibration Design: vakaampi ja tärinätön käynti sekä hiljaisempi

äänitaso
● Elektroninen softDial-valitsin kaikille toiminnoille
● Elektroninen lapsilukitus luukulle
● easyClean-pesuainekotelo, edessä
● Nestemäisen pesuaineen ohjain pesuainelokeroon

Tekniset tiedot
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● iQdrive-moottorilla 10 vuoden moottoritakuu
● Automaattinen vaahdontunnistus
● aquaSecure
● Epätasapainon tunnistin
● Voidaan työntää työtason alle.
● Mitat (K x L): 84.8 cm x 59.8 cm

¹ Energialuokitus asteikolla A - G
2 Energiankulutus (kWh) 100 pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)
³ Vedenkulutus litroina pesukerralla (ohjelmalla Eco 40-60)
⁴ Eco 40-60 pesuohjelman kesto
** Arvot ovat pyöristettyjä.
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Mittapiirustukset


