
Waswacht

B
Droogresultaat

A
Wasresultaat

A+++
Energieklasse

Siemens - WM14T490NL
Extraklasse; 1-8kg
Wasmachine
Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Energieklasse: A+++ -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de

standaard waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in 8
kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010

• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
Max. Restvocht: 53 %

• Centrifuge droogklasse: B
• Aquastop; iQdrive
• Groot overzichtelijk LED-display voor programmaverloop,

temperatuurkeuze, max. centrifugesnelheid, resttijdweergave en
24 u eindtijduitstel, beladingscapaciteit en verbruiksindicator.

Comfort / Zekerheid:
• aquaStop met garantie
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• WaterPerfect Plus: exact watermanagement
• VarioPerfect: extra snel of extra zuinig wassen op alle

wasprogramma's
• waveTrommel: bijzonder schone en effectieve wasverzorging

dankzij de unieke trommelstructuur
• 3D-aqualift systeem
• Speciale programma's: Spoelen, PowerWash 60, Donkere

was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, Snel+mix,
Pompen / Centrifugeren, Hygiëne, Super 30'/15', Dekbed, Wol
handwas, Fijn/Zijde

• ToetsenTouchControl tiptoetsen: start/bijvullen, Anti-kreuk, Extra
water, keuze voor centrifugeersnelheid/niet centrifugeren

• Comfortabele volelektronische bediening
• Doorstroomsensor voor optimaal waterverbruik
• Aanduiding voor overdosering
• Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel
• Indicator van het energieverbruik voor het programma start.
• Zelfreinigende wasmiddellade
• Onbalansherkenning
• Kinderbeveiliging op de deur
• Signaal bij einde programma
• Traploze aanpassing waterniveau
• Schuimherkenning
• Bodemplaat voor extra bescherming en geluidsisolatie
Technische specificaties:
• Energieverbruik 137 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard

katoenwasprogramma's volgens norm energielabel
• Energieverbruik van standaard 60 °C katoenprogramma 0.74

kWh bij volle belading en 0.7 kWh bij gedeeltelijke belading
en van het standaard 40 °C katoenprogramma 0.35 kWh bij
gedeeltelijke belading

• Gewogen energieverbruik uit-stand / stand-by stand: 0.12 W /
0.43 W

• Waterverbruik 9900 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

• De standaard wasprogramma's, waarop de informatie op het
energielabel is gebaseerd, zijn katoen 60 graden met EcoPerfect
functie en katoen 40 graden met EcoPerfect functie . Deze
programma's zijn geschikt om normaal bevuild wasgoed op
de meest efficiente wijze te reinigen betreffende energie- en
waterverbruik.

• Programmaduur van het standaard 60 °C katoenprogramma 210
min bij volle belading en 210 min bij gedeeltelijke belading, en bij
het standaard 40 °C katoenprogramma 210 min bij gedeeltelijke
belading

• Comfort deurvergrendeling
• Geluidsniveau wassen : 48 dB (A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB (A)
• Volume van trommel: 63 l
• Metalen deursluiting
• 32 cm vulopening met 165° te openen deur
• Afmetingen (hxbxd): 84,8 cm x 59,8 cm x 59,0 cm
• Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte


