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iQ300, Vaskemaskine, 7 kg, 1200 rpm
WM12N0L2DN

Tilbehør

WZ10131 AquaStop-forlænger 2,5m, t/vaskemaskiner
WX975600 Tilbehør vaskemaskiner

7 kg vaskemaskine med kulbørstefri iQdrive-motor og 10 års
motorgaranti: energivenlig og stille motorteknologi.

✓ speedPack L – Sæt skub under programmet, eller klar vasketøjet på
helt ned til 15 minutter.

✓ Viser alle relevante informationer tydeligt, LED displayet er nemt at
betjene med touch-tasterne.

✓ iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, robust og
lydsvag.

Udstyr

Teknisk data

Energieffektivitetsklasse: D
Vægtet energiforbrug i kWh for 100 vaskecyklusser med eco 40-60-
program: 69 kWh
Maks. kapacitet i kg: 7,0 kg
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 45 l
Eco 40-60-programmets varighed i timer og minutter ved nominel
kapacitet: 3:20 h
Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for eco 40-60-program: B
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
Luftbåren, akustisk støjemission: 74 dB(A) re 1 pW
Installation: Fritstående
Højde på aftagelig topplade: -2 mm
Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550 mm
Nettovægt: 68,7 kg
Tilslutningseffekt: 2300 W
Strømstyrke: 10 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Godkendelse af certifikater: CE, VDE
Længde på elledning: 210 cm
Dørhængsling: venstrehængt
Hjul: Nej
EAN-kode: 4242003876565
Installation: Fritstående
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Produceret af BSH med varemærkelicens fra Siemens AG
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Udstyr

Forbrug og ydelse
● Energieffektivitetsklasse¹: D
● Energi² / Vand³: 69 kWh / 45 liter
● Kapacitet: 1 - 7 kg
● Omdrejninger / minut**: 400 - 1200 U/min
● Lydniveau: 74 dB (A) re 1 pW

Programmer
● Specialprogrammer: 30°C, 40°C, Skyl, Centrifugering/Udpumpning,

Mix, Hurtig 15'/Hurtig 30', Uld-/håndvask, Finvask/Silke
● varioSpeed: forkorter vasketiden med op til 65%
● touchControl-taster: Forskudt sluttid, Start/Pause for fyldning,

varioSpeed, Centrifugering/Skyllestop

Design og komfort
● Reload-funktion: sæt maskinen på pause og læg glemt vasketøj ind

i tromlen.
● Tromle volumen: 55 l
● Display som viser programstatus, omdrejningshastighed,

tilbageværende tid 24 t udsat sluttid og anbefalet vaskemængde
● En programvælger til betjening af samtlige vaske- og

specialprogrammer
● iQdrive: energisparende og stillegående motorteknologi
● antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
● Elektronisk børnesikring

Teknik
● Flertrins vandsikring
● 3D-aquaTronic - optimalt vandindtag
● 10 års motorgaranti
● Skumkontrol
● Registrering af ubalanceret last af vasketøj

¹ Energieffektivitetsklasse på en skala fra A til G.
2 Energiforbrug i kWj per 100 cyklus (program Eco 40-60).
³ Vægtede vandforbrug i liter per cyklus (program Eco 40-60).
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Stregtegninger


