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A+++
Energieklasse

Siemens - WM14T690NL
iQDrive extraklasse
Wasmachine
Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Energie efficiëntieklasse: A+++-30%

(-30% zuiniger dan energieklasse A+++)
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm

(Max. Restvocht: 53 %)
• Centrifuge droogklasse: B
Comfort / Zekerheid:
• i-Dos: intelligent doseersysteem voor optimaal wasresultaat
• Automatische programma's: sensorgestuurd wassen en doseren
• Groot overzichtelijk LED-display voor programmaverloop,

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

• iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur
incl. 10jr garantie

• waveTrommel: bijzonder schone en effectieve wasverzorging
dankzij de unieke trommelstructuur

• varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle
wasprogramma's

• aquaStop met levenslange garantie
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
• Speciale programma's: Afpompen, Trommel reinigen, Outdoor

+Impregneren, Blouses/Overhemden, Snel+mix, Spoelen /
Centrifugeren, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Super 30'/15',
Wol handwas, Fijn/Zijde

• Zelfreinigende wasmiddellade
• Indicator van het energieverbruik voor het programma start.
• Doorstroomsensor voor optimaal waterverbruik
• Aanduiding voor overdosering
• Schuimherkenning
• Traploze aanpassing waterniveau
• Kinderbeveiliging op de deur
• Signaal bij einde programma
• ToetsenTouchControl tiptoetsen: start/bijvullen, Anti-kreuk,

ecoPerfect, speedPerfect, keuze voor centrifugeersnelheid/niet
centrifugeren

• Comfort deurvergrendeling
• Comfortabele volelektronische bediening
• Onbalansherkenning
• 3D-aqualift systeem
Technische specificaties:
• -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard waarde (217

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

• Energieverbruik 137 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

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

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


