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iQ700
wasmachine, frontlader, 1600
rpm
WM16W890FG

Algemene informatie
• Energie- efficiëntieklasse: A+++ op een

schaal van energie-efficiëntieklassen van
A+++ tot D

• Inhoud: 1 - 9 kg
• Max.centrifugeersnelheid: 1600 tr/min**

(max. restvochtigheid: 44 %)
• Energieverbruik: A+++ -30% spaarzamer

(152 kWu/jaar) dan de grenswaarde (217
kWu/jaar) van de energie-efficiëntieklasse
A+++ in 9 kg segment volgens de EU
standaard 1061/2010

• Droogefficiëntieklasse: A
• Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152

kWu
• Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l
• Geluidsniveau bij het wassen: 47 dB(A) re

1 pw
• Geluidsniveau bij het centrifugeren: 73

dB(A) re 1 pw

Programma's
• Speciale programma's: Donkere was,

SuperKort 15, Overhemden, Hygiëne

sensoFresh, Trommel reinigen met
sensoFresh, sensoFresh Refresh,
Outdoor, Mix/Snel, Spoelen/Centrifugeren/
Afpompen, Fijn/Zijde, Wol/Handwas

Opties
• varioPerfect: geoptimaliseerde

programma's voor een laag
energieverbruik (ecoPerfect) of een korte
wascyclus (speedPerfect)

• touchControl-toetsen: Antikreuk,
ecoPerfect, Eindtijduitstel,
sensoFresh intensiteit, Extra spoelen,
speedPerfect, Start/Pauze met
bijvulfunctie, Temperatuur, Voorwas,
Centrifugeersnelheid en 24 u
Eindtijduitstel

• Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u
de mogelijkheid linnen zelfs na de start
van het wasprogramma nog toe te voegen

• Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort
• iQdrive: meest zuinige en stille motor
• Groot LED-display voor het

programmaverloop, de temperatuur,
max. centrifugeersnelheid, resttijd en
eindtijduitstel 24 u, sensoFresh intensiteit
en aanduiding van het verbruik

• ecoInfo: aanduiding van het water- en
energieverbruik voor de start van het
programma

• sensoFresh: efficiënte geurbestrijding in
de kortste tijd, ook voor gevoelig en niet-
wasbaar textiel

• jogDial - verlichte programmaknop met
geïntegreerde aan/uit functie

• aquaStop* met levenslange garantie tegen
waterschade

• AntiVibration design: zeer stil en stabiel
• waterPerfectPlus: intelligent beheer van

waterverbruik
• aquaLift 3D systeem
• Traploze automatische aanpassing van

het wasproces aan de belading.
• Schuimherkenning
• Eenvoudig te reinigen wasmiddelbakje
• Aanduiding voor overdosering wasmiddel
• Signaal bij programma-einde
• waveDrum: unieke trommelstructuur

voor bijzonder schone en effectieve
wasverzorging

• Trommelverlichting met LED
• Vulopening van 32 cm met 171°

deuropeningshoek
• Magnetische deurvergrendeling comfort
• * De garantievoorwaarden kunnen

gevonden worden op onze website

Technische specificaties
• Afmetingen (H x B x D): 84.8 x 59.8 x 59

cm
• Onderschuifbaar, onder werkblad van 85

cm hoog
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• aquaStop iQ700


