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iQ800
wasmachine, frontlader, 10
kg, 1600 rpm
WM6HXE41FG

Algemene informatie

Programma's
• Standaard programma's: Katoen,

Kreukherstellend, Fijn/Zijde, Wol/Handwas
• W_F27-Xi
• Speciale programma's: Afpompen,

Automatic fijn, Automatic intensief, Jeans/
Donkere kleuren, Memory, Outdoor,
powerWash 59, Centrifugeren, Mix/Snel,
Spoelen, SuperKort 30/15, Trommel
reinigen met automatische herinnering,
Overhemden

Opties
• Home Connect: Starten en bedienen op

afstand, energiebeheer, diagnose op
afstand.

• i-Dos: automatische dosering van het
vloeibaar wasmiddel en wasverzachter

• Antivlekken-systeem
• Opties: 1-3 extra spoelbeurten, Antikreuk,

Antivlekken-systeem, iDOS-1, iDOS-2,

Night wash, varioPerfect, Spoelstop,
Voorwas, Extra water

• touchControl-toetsen: Instellingen, Aan/
Uit, Eindtijduitstel, iDOS, Opties, Remote
Start, Start/Pauze met bijvulfunctie,
Temperatuur, varioPerfect, Voorwas,
Centrifugeersnelheid/Spoelstop

Uitrusting en comfort
• Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u

de mogelijkheid linnen zelfs na de start
van het wasprogramma nog toe te voegen

• Klare tekst TFT-display met hoge resolutie
en intuïtief gebruik voor aanduiding van
het programmaverloop, de temperatuur,
max. centrifugeersnelheid, resttijd,
eindtijduitstel tot 24 u, extra opties en
aanduiding van het verbruik

• Systeem powerSpeed: een nog beter
wasresultaat in kortere tijd

• Volume van trommel: 70 l
• Trommelverlichting met LED
• waveDrum: unieke trommelstructuur

voor bijzonder schone en effectieve
wasverzorging

• Trommel reinigen met automatische
herinnering met automatische
herinneringsfunctie

• Vulopening van 32 cm met 180°
deuropeningshoek

• Bijvulfunctie
• iQdrive: meest zuinige en stille motor
• 10 jaar garantie op de iQdrive motor

• AntiVibration design: zeer stil en stabiel
• Aanduiding van de belading met

onmiddellijke doseeraanbeveling voor het
wasmiddel

• Bodemplaat voor extra geluidsisolatie
• aquaSensor
• aquaStop* met levenslange garantie tegen

waterschade
• ecoInfo: aanduiding van het water- en

energieverbruik voor de start van het
programma

• jogDial - verlichte programmaknop met
geïntegreerde aan/uit functie in metaal

• Schuimherkenning
• Aanduiding voor overdosering wasmiddel
• Onbalans-controlesysteem
• Kinderbeveiliging
• Multitoon geluidssignaal

Technische specificaties
• Onderschuifbaar, onder werkblad van 85

cm hoog
• Afmetingen (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
• Toesteldiepte: 59.0 cm
• Toesteldiepte inclusief deur: 63.2 cm
• Toesteldiepte met open deur: 108.5 cm


