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iQ700, Kombinerad tvätt och tork, 10/6
kg, 1400 v/min
WD4HU542DN

Extra tillbehör

WZ10131 Tilloppsslang för tvättmaskin
WX975600 Tillbehör tvätt, Fastsättning för fötter

Wash & Dry - tvätta och torka i ett och samma program på bara
60 minuter. Maskinen styrs enkelt från mobilen via wifi.

✓ smartFinish – slätar ut veck för att minska stryktiden.

✓ autoDry-teknologi – för skonsam och exakt torkning som sparar
energi.

✓ speedPack XL – skynda på programmet eller tvätta och torktumla
på bara 60 minuter.

✓ Home Connect-appen – starta och hantera din tvättmaskin med
torktumlare, var du än är.

✓ Frilufts-/impregneringsprogrammet – skyddar dina vattentäta
plagg.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass tvätt-/torkcykel: D
Energieffektivitetsklass ekoprogram 40-60: A
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för kompletta tvätt/
torkcykler: 307 kWh
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram
40-60: 49 kWh
Maximal kapacitet i kg under en tvätt-/torkcykel: 6,0
Maximal kapacitet i kg under en tvättcykel: 10,0
Vattenförbrukning för komplett tvätt- och torkcykel i liter per cykel: 74 l
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 50 l
Varaktighet för komplett tvätt- och torkcykel i timmar och minuter vid
nominell kapacitet: 8:00 h
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell
kapacitet: 3:55 h
Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 70 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: A
Inbyggd / Fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Gångjärn: Vänster
Anslutningskabelns längd: 210 cm
Höjd med toppskiva: -12 mm
Mått (H x B x D): 848 x 598 x 622 mm
Nettovikt: 84,9 kg
Volym, trumma: 65 l
EAN kod: 4242003917305
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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Beskrivning

Effekt/Förbrukning
● Energiklass tvätt & torkning¹: D
● Energiklass tvätt²: A
● Energi³ / Vatten⁴ Tvätt & torkning: 307 kWh / 74 liter
● Energi⁵ / Vatten⁶ Tvätt: 49 kWh / 50 liter
● Kapacitet tvätt & torkning: 6 kg / tvätt: 10 kg
● Effektivitetsklass sentrifugering: B
● Sentrifugeringshastighet/minut**: 0 - 1400 u/min
● Ljudnivå: 70 dB (A) re 1 pW
● Ljudnivåklass: A

Program
● Standardprogram tvätt: bomull, easy care, fintvätt/silke, ull/

handtvätt
● Specialprogram tvätt: Trumrengöring med påminnelsefunktion,

Supersnabb 15, extra sköljning/stärkning, Mix, myTime, Outdoor/
Impregnering, urpumpning / centrifugering, Fjärrstyrt program

● De vanligaste tvättprogrammen kan torka tvätten separat
alternativt både tvätta och torka direkt i samma program.

● standardprogram för torkning: bomull, easy care
● Specialprogram torkning: Uppfräschning, myTime, Wash & Dry 60´
● Program via appen: Curtains, Towels, Shirts, Wash & Dry 90'

Förbrukning och prestanda
● Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

med Home Connect app
● varioSpeed: minskar tvättiden med upp till 65 %
● Tillval tvätt: Lättstryket, Extra sköljning, Barnspärr, Minne, Extra

tyst, SpeedPerfect, Förtvätt, Vatten plus
● Tillval torkning: Stryktorrt, Extra tyst, Solo tvätt, Skåptorrt,

Skåptorrt plus, Tvätt + Tork
● Alternativ för torkning för de flesta tvättprogrammen
● autoDry-funktion, Tidsstyrda program

Användning/Säkerhet
● Påfyllnadsfunktion: stoppa tvättmaskinen för att lägga till

bortglömda plagg.
● fantastisk bekvämlighet tack vare den lutande, ergonomiska

kontrollpanelen
● Stor touch LED-display
● Trumma i waveDrum-design för skonsam och effektiv tvätt
● LED belysning i trumman
● integr 32 cm öppning, black-black med 125° dörröppning
● waterPerfect Plus: för effektiv vattenförbrukning även vid små

mängder tvätt med hjälp av intelligent sensorteknologi.
● antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
● Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
● Automatisk luddsköljning
● Barnspärr

Teknisk information
● aquaStop med livstidsgaranti mot vattenskador
● iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
● iQdrive med 10 års motorgaranti, iQdrive: energisnål och tyst

motorteknologi
● Skumavkänning
● Obalanskontroll
● Ljudisolering vid bottenkåpan
● Ljudisolering genom dämpande material

● Dörrhake i metall
● Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
● Magnet med regel för att öppna
● Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
● Mått (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
● Djup: 62.2 cm
● Djup inklusive dörr: 64.5 cm
● Djup med öppen lucka: 114.2 cm

** Värdena är avrundade
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Måttskisser


