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iQ700, Předem plněná pračka, 10 kg,
1600 otáček za minutu
WM16XMH0EU

Pračka s podporou Wi-Fi a aplikace Home Connect: šetřete čas
pomocí integrované speedPack technologie a odstraňujte 4
druhy nejodolnějších skvrn pomocí systému stainRemoval.
✓ speedPack XL – zrychlete programy, nastavte dobu praní nebo
perte jen 15 minut.
✓ Přistupujte a ovládejte vaší automatickou pračku bez ohledu na
to, kde jste - pomocí snadno použitelné aplikace Home Connect
(dostupné pro iOS a Android).
✓ Systém stainRemoval odstraňuje čtyři typy odolných skvrn bez
nutnosti předpírky.
✓ Vynikající čitelnost a pohodlná a intuitivní navigací v menu - LED
displej directTouch.
✓ Program outdoor/impregnace chrání nepromokavé textilie.

Vybavení
Technické údaje

zvláštní příslušenství
WZWP20W
WZ10131
WX975600

Podesta s výsuvem
Prodl. přívodu studené vody/aquaStopu
Set pro upevnění k podlaze

Třída energetické účinnosti: B
Vážená spotřeba energie v kWh na 100 mycích cyklů programu eco
40-60: 59 kWh
Maximální kapacita v kg: 10,0 kg
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 47 l
Doba trvání programu eco 40–60 v hodinách a minutách při jmenovité
kapacitě: 3:59 h
Třída účinnosti odstřeďování programu eco 40-60: A
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: A
Emise hluku šířeného vzduchem: 72 dB(A) re 1 pW
Konstrukce: Volně stojící
Výška bez pracovní desky: 850 mm
Rozměry spotřebiče: 848 x 598 x 590 mm
Hmotnost netto: 73,771 kg
Příkon: 2300 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50-60 Hz
Aprobační certiﬁkáty: CE, VDE
Délka přívodního kabelu: 160 cm
Závěs dveří: Vlevo
Kolečka: Ne
EAN: 4242003908587
Způsob montáže: Volně stojící
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Vyrobeno BSH v licenci k ochranné známce Siemens AG.
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Vybavení
Výkon a spotřeba
● třída energetické účinnosti¹: B
● energie² / voda³: 59 kWh / 47 l
● kapacita náplně: 1 - 10 kg
● doba trvání programu⁴: 3:59 h:min
● třída účinnosti odstředění: A
● rychlost odstřeďování**: 400 - 1600 ot./min
● hladina hluku: 72 dB (A) re 1 pW
● třída hlučnosti: A
Programy
● standardní programy: bavlna, snadno udržovatelné, jemné/
hedvábí, vlna/ruční praní
● speciální programy: hygiena, čištění bubnu s funkcí připomenutí,
džíny/tmavé prádlo, outdoor/impregnace, odčerpání/odstředění,
powerSpeed 59', mix, máchání, super 15'/30'
Speciální funkce a nastavení
● Home Connect: vzdálená kontrola a ovládání, vzdálená
diagnostika, energetické řízení fotovoltaiky
● stainRemoval system: s funkcí pro odstranění 4 typů skvrn, kterou
je možné nastavit u standardních programů.
● touchControl tlačítka: ochrana proti zmačkání, zap./vyp., odložení
konce programu, volba skvrn, vzdálený start, start/pauza s reload
funkcí (možností doplnění prádla), teplota, varioSpeed, předpírka,
voda plus, regulace počtu otáček/bez odstřeďování
Komfort a bezpečnost
● funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali
jakékoli zapomenuté prádlo
● velký LED displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené teploty,
počtu otáček, ukazatel zbytkového času v minutách a nastavení
konce praní až za 24 hod., přehled skvrn a ukazatel spotřeby
● powerSpeed systém: lepší výsledky praní za kratší dobu
● XXL objem bubnu: 70 l
● vnitřní LED osvětlení bubnu
● inovativní a nerezový prací buben waveDrum: vysoce efektivní a
velmi šetrná péče o prádlo
● čištění bubnu s funkcí připomenutí
● plnicí otvor o průměru 32 cm, barva hliníkovo-bílá s úhlem
otevírání dvířek 171°
● funkce reload / pauza
● motor iQdrive: významně šetří energii a je znatelně tišší
● waterPerfect Plus: efektivní využití vody i při menším množství
prádla díky chytré technologii senzorů.
● antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod
● protihluková izolace ve spodní částí pračky
● aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě
poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
● ukazatel spotřeby vody a energie před začátkem programu
●
●
●

●
●
●
●

otočný volič programů s integrovaným tlačítkem zap./vyp.
systém rozpoznání pěny k jejímu odstranění při nadměrném
pěnění
ukazatel nadměrného dávkování
kontrola nevyváženosti
dětský zámek ovládání
akustický signál ukončení programu

●
●

jednoduše čistitelná přihrádka na prací prostředky
nástavec na tekutý prací prostředek

Technické informace
● možnost zasunutí pod pracovní desku ve výšce 85 cm
● rozměry (V x Š): 84.8 cm x 59.8 cm
● hloubka spotřebiče: 59.0 cm
● hloubka spotřebiče vč. dvířek: 63.2 cm
● hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 106.3 cm
¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G
² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu eco 40-60)
³ vážená spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu eco 40-60)
⁴ doba trvání programu eco 40-60
** hodnoty jsou zaokrouhleny
* záruční podmínky najdete na https://www.siemens-home.bshgroup.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka
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Rozměrové výkresy

