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iQ500
WT46G210EE
Máquina de Secar Roupa de
Condensação

Máquina de secar de condensação iQ300 iSensoric
Secador de condensação iSensoric com tecnologia autoDry para
evitar a deformação da roupa durante da secagem.
✓ Programa rápido de 40 minutos (super40).
✓ Tecnologia duoTronic controlada por sensores evita a deformaçãor
da roupa.
✓ Tambor grande com capacidade de carge de 9 Kgs
✓ Iluminação interior para visualização perfeita do interior do
tambor.
✓ Programa Outdoor para secagem suave de têxteis com tratamento
outdoor e microﬁbras

Equipamento interior
Technical data
Tipo de construção : Livre instalação
Tampo amovível : Não
De que lado está montada a porta? : Direita
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 145,0
Altura sem tampo (mm) : 842
Dimensões do produto (mm) : 842 x 598 x 599
Peso líquido (kg) : 42,772
Código EAN : 4242003766811
Classiﬁcação da ligação (W) : 2800
Corrente (A) : 16/10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certiﬁcados de aprovação : CE, VDE
Capacidade algodão (kg) - NOVO (2010/30/EC) : 8,0
Programa algodão padrão : Seco para armário
Classe de Eﬁciência Energética - (2010/30/EC) : B
Consumo de energia secador eléctrico, plena carga - NOVO (2010/30/
EC) : 4,61
Tempo de programa padrão de algodão em plena carga (min) : 126
Consumo de energia secador eléctrico, carga parcial - NOVO (2010/30/
EC) (kWh) : 2,59
Tempo de programa padrão de algodão em carga parcial (min) : 76
Consumo de energia anual ponderado, secador eléctrico - NOVO
(2010/30/EC) (kWh) : 561,0
Programa de tempo ponderado (min) : 97
Agente de condensação eﬁciência plena carga (%) : 88
Agente de condensação eﬁciência carga parcial (%) : 88
Condensação eﬁciência ponderada (%) : 88

'!2E20AD-hg ib !

Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG
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Equipamento interior
Potência / Consumo
● Capacidade de carga: 8 kg
● Classe de eﬁciência energética: B
● Controlo electrónico do grau de humidade através de sensores
● Consumo de energia anual: 561. 0 kWh
● Classe de eﬁciência de condensação: B
Programas Especiais
● Programas Especiais: mix, secagem de lãs no cesto especial,
microﬁbras, programa temporizado quente, lingerie, plumas/
penas, express 40 min, Camisas 15
Opções:
● Fase anti-rugas no ﬁnal do programa (120 min )
● Funções opcionais:: início/pausa, Delicado, sinal sonoro, menos
Ferro, duração do programa, ﬁm diferido até 24 h 24 h
● Cesto especial para a secagem supercuidadosa de lãs
Conforto / Segurança:
● DUO-Tronic - contolo duplo de grau de secagem
● Display de LED's para indicação do tempo restante e ﬁm diferido
até 24 h , estado do programa, funções opcionais
● Tambor softDry: de grande volume com superfície elíptica e pás
assimétricas
● Inclui Kit de ligação ao esgoto para secadores de condensação
● Filtro de protecção para o condensador
● Segurança para crianças
●
●

Informação Técnica:
● Medidas AxLxP (cm): 84.2 x 59.8 x 59.9
● Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
● Potência sonora na fase de secagem: 65 dB(A) re 1pW
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Desenhos à escala

