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iQ500, Předem plněná pračka, 9 kg,
1400 otáček za minutu
WG44G2A0CS

Vynikající výkon při praní se systémem speedPack L pro rychlé
praní, s inteligentním automatickým dávkováním i-Dos a
s automatickým odstraňováním skvrn, abyste se vyhnuli
manuálnímu předpírání.
✓ i-Dos automaticky dávkuje přesné množství pracího prostředku a
vody.
✓ speedPack L – zkraťte délku pracích programů nebo mějte vypráno
za pouhých 15 minut.
✓ Systém stainRemoval odstraňuje čtyři typy odolných skvrn bez
nutnosti předpírky.
✓ Nejlepší energetická účinnost s třídou A - naše nejúspornější
automatická pračka.
✓ Velký LED displej - četné možnosti a funkce vždy na první pohled. A
díky dotykovým tlačítkům lehce na dosah.

Vybavení
Technické údaje

zvláštní příslušenství
WZWP20W

Podesta s výsuvem

Třída energetické účinnosti: A
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů programu eco
40-60: 46 kWh
Maximální kapacita v kg: 9,0 kg
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 48 l
Doba trvání programu eco 40–60 v hodinách a minutách při jmenovité
kapacitě: 3:48 h
Třída účinnosti odstřeďování programu eco 40-60: B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: A
Emise hluku šířeného vzduchem: 71 dB(A) re 1 pW
Konstrukce: Volně stojící
Výška bez pracovní desky: -2 mm
Rozměry spotřebiče: 848 x 598 x 590 mm
Hmotnost netto: 74,5 kg
příkon: 2300 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50-60 Hz
Aprobační certiﬁkáty: CE, VDE
Délka přívodního kabelu: 160 cm
Závěs dveří: Vlevo
Kolečka: Ne
EAN: 4242003903117
Způsob montáže: Volně stojící
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Vyrobeno BSH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
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Vybavení
Výkon a spotřeba
● třída energetické účinnosti¹: A
● energie² / voda³: 46 kWh / 48 l
● kapacita náplně: 1 - 9 kg
● doba trvání programu⁴: 3:48 h:min
● třída účinnosti odstředění: B
● rychlost odstřeďování**: 400 - 1400 ot./min
● hladina hluku: 71 dB (A) re 1 pW
● třída hlučnosti: A
Programy
● standardní programy: bavlna, snadno udržovatelné, jemné/
hedvábí, vlna/ruční praní
● automatický program: praní a dávkování řízené senzory
● speciální programy: automatický program jemný, čištění bubnu
s funkcí připomenutí, hygiena, džíny/tmavé prádlo, outdoor/
impregnace, odčerpání/odstředění, mix, máchání, super 15'/30'
Speciální funkce a nastavení
● varioSpeed: až o 65 % zkrácený prací cyklus***
● i-Dos: inteligentní systém automatického dávkování tekutého
pracího prostředku a aviváže
● stainRemoval systém: s funkcí pro odstranění 4 typů skvrn, kterou
je možné nastavit u standardních programů
● touchControl tlačítka: ochrana proti zmačkání, odložení konce
programu, volba skvrn, i-Dos, start/pauza s reload funkcí (možností
doplnění prádla), teplota, varioSpeed, předpírka, regulace počtu
otáček/bez odstřeďování
Komfort a bezpečnost
● funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali
jakékoli zapomenuté prádlo
● velký LED displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty,
počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách a nastavení
konce praní až za 24 hod., doporučení náplně
● objem bubnu: 63 l
● počítadlo používání: zaznamenává počet dokončených programů
● vnitřní LED osvětlení bubnu
● inovativní a nerezový prací buben waveDrum: vysoce efektivní a
velmi šetrná péče o prádlo
● čištění bubnu s funkcí připomenutí
● plnicí otvor o průměru 32 cm, barva matně chromová-černá s
úhlem otevírání dvířek 165°
● funkce reload / pauza
● motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší
● waterPerfect Plus: efektivní využití vody i při menším množství
prádla díky chytré technologii senzorů.
● antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod
● aquaSensor pro optimální výsledky máchání
● několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
● otočný volič
● systém rozpoznání pěny k jejímu odstranění při nadměrném
pěnění
● kontrola nevyváženosti
● dětský zámek ovládání
● akustický signál ukončení programu
Technické informace
● možnost zasunutí pod pracovní desku ve výšce 85 cm

rozměry (V x Š): 84.8 cm x 59.8 cm
hloubka spotřebiče: 59.0 cm
● hloubka spotřebiče vč. dvířek: 63.6 cm
● hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 107.3 cm
¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu eco 40-60)
³ vážená spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu eco 40-60)
⁴ doba trvání programu eco 40-60
** hodnoty jsou zaokrouhleny
*** porovnání doby trvání programu snadno udržovatelné 40 °C a
doby trvání programu snadno udržovatelné 40 °C s aktivovanou funkcí
varioSpeed
●
●
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Rozměrové výkresy

