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iQ300
droogautomaat met
warmtepomp
WT45M2B1FG

Algemene informatie
• Inhoud: 1 - 8 kg
• Type droogautomaat: Condensatie met

warmtepomp-technologie
• Energie-efficiëntieklasse: A++ op een

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

• Jaarlijks energieverbruik: 236 kWu
gebaseerd op 160 droogcycli van het
standaard katoen programma met een
volle en halve belading, en op het verbruik
van energiezuinige programma’s. Het
actuele energieverbruik per cyclus hangt
af van de wijze waarop het toestel gebruikt
wordt.

• Energieverbruik van het standaard katoen
programma bij volle belading: 1.87 kWh en
energieverbruik van het standard katoen
programma bij halve belading: 1.14 kWh

• Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in
standby mode: 0.5 W

• Duur van de standby-mode:
NO_FEATURE

• Het programma Katoen kastdroog,
gebruikt bij volle of partiële belading, is
het standaard droogprogramma waarop
de informatie van het label is gebaseerd,
het programma is geschikt om normale
vochtige katoenen wasgoed te drogen en
is het efficiëntste programma betreffende
energieverbruik voor katoen.

• Gemiddelde programmaduur van het
standaard katoen programma bij volle of
halve belading: 168 min.

• Programmaduur Katoen bij volle belading:
211 min en bij halve belading: 135 min.

• Condensatie efficiëntieklasse: B op een
schaal van G (minst efficient) tot A (meest
efficient)

• Condensatie efficiëntie van het katoen
programma bij volle belading 84 % en bij
halve belading 84 %

• Gemiddelde condensatie efficiëntie van
het standaard Katoen programma met
volle en halve belading 84 %

• Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
• Warmtepomptechnologie met

milieuvriendelijk koelmiddel R290

Programma's
• Speciale programma's: Katoen en

Kreukherstellend, Wol finish, Mix,
Outdoor, Handdoeken, Timerprogramma
warm, Timerprogramma koud, Lingerie,
SuperKort 40, Overhemden

Opties
• Antikreukfase 60 min. bij afloop van het

programma
• touchControl-toetsen: Eindtijduitstel tot,

Delicaat, Antikreuk, Programmaduur,
Start/Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel
tot 24 u

Uitrusting en comfort
• selfCleaning Condenser
• autoDry: vochtgestuurde

droogprogramma's
• Volelektronische éénknopsbediening

voor de vochtgestuurde programma's,
het tijdprogramma en de speciale
programma's

• LED-display voor resttijdaanduiding,
eindtijduitstel 24 u, speciale functies en
programmaverloop

• softDrying System: grote inox trommel met
structuur voor een betere bescherming
van het textiel, wasmeenemers in
softDesign

• Aanduiding condensatie reservoir ledigen
• Aanduiding pluizenfilter reinigen
• antiVibration design: zeer stil en stabiel
• Kinderbeveiliging
• Geluidssignaal bij afloop van het

programma
• Glazen deur, wit met 175°

deuropeningshoek
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• Comfort deurvergrendeling
• Deurscharnier rechts
•
• Metalen sluithaak

Technische specificaties
• Afmetingen (H x B): 84,2 cm x 59,8 cm
• Toesteldiepte: 59,9 cm
• Toesteldiepte inclusief deur: 65,2 cm
• Toesteldiepte met open deur: 109,1 cm
• Onderschuifbaar, onder werkblad van 85

cm hoog


