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iSensoric, extraKlasse
Wasmachine

De iSensoric Premium wasmachine met WLAN
verbindingsmogelijkheden en Home Connect: voorzien van het
intelligente i-Dos doseersysteem, speciaal sensorgestuurde anti-
vlekken programma en eenvoudig te bedienen met de app.

✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect
App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de
wasmachine waar en wanneer u maar wilt (beschikbaar voor iOS
en Android).

✓ Het automatische doseersysteem i-Dos stemt de hoeveelheid
wasmiddel exact af op het wasgoed zodat u water en wasmiddel
bespaart.

✓ antiVlekken automaat: verwijdert de 16 meest voorkomende
vlekken.

✓ De intelligente, duurzame en stille iQdrive motor met 10 jaar
garantie zorgt goed voor uw was.

✓ A+++ -30%: wast tot 30% zuiniger dan de uiterst efficiënte
energieklasse A+++.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) : 848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg) : 83,0
Aansluitwaarde (W) : 2300
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 210
Wasprestatieklasse : A
Deurscharnier : Links
Verrijdbaar : Nee
Power consumption standby/network: Raadpleeg de handleiding voor
informatie over het uitschakelen van de WiFi-functie. : 1,5
en: Time auto-standby/network : 20,0
EAN-code : 4242003738733
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 152
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,12
Stroomverbruik in de sluimerstand - NEW (2010/30/EC) : 0,43
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 11220
Droogresultaat : A
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) : 1552
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 270
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 275
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 270
Duur van de standby tijd : 20
Geluidsemissie wassen (dB) : 47
Geluidsemissie centrifugeren (dB) : 73
Type installatie : Vrijstaand
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Optionele accessoires

WZ20490 Voetstuk met onderlade
WZ10130 Aquastopverlenging
WX975600 Bodembevestiging harde vloeren
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Uitrusting

Algemene informatie:

● Vulgewicht: 1 - 9 kg

● Energieklasse: A+++ -30%

● Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm
(Max. Restvocht: 44 %)

● Centrifuge droogklasse: A

● Made in Germany

Comfort / Zekerheid:

● i-Dos: intelligent doseersysteem voor optimaal wasresultaat

● Automatische programma's: sensorgestuurd wassen en doseren

● TFT tekstdisplay: voor een intuitive bediening

● Home Connect: op afstand bedienen en instellen met de Home
Connect App

● Beladingssensor en doseeradvies

● Speciaal anti-vlekken systeem: 16 speciale vlekkenprogramma's.
Specifieke wasbehandeling vor de meest hardnekkige vlekken,
toepasbaar op de standaard programma's

● iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl.
10jr garantie

● aquaStop met levenslange garantie

● waveTrommel: bijzonder schone en effectieve wasverzorging
dankzij de unieke trommelstructuur

● varioPerfect: tijd- of energiebesparing bij maximaal wasresultaat

● activeWater: zuinig en nauwkeurig watermanagement

● aquaSensor voor optimaal spoelresultaat

● Doorstroomsensor voor optimaal waterverbruik

● antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

● Speciale programma's: Afpompen, Spoelen, centrifugeren,
Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden,

Snel+mix, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Super 30'/15',
Automatisch intensif, Wol handwas, Fijn/Zijde

● Trommelverlichting: LED

● Zelfreinigende wasmiddellade

● Koud wassen op alle programma's mogelijk

● Bijvulfunctie

● Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de
trommel en interieur, met herinneringsfunctie

● Resterende tijd indicatie

● Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het
wasprogramma

● Schuimherkenning: detecteert overdosering

● Onbalansherkenning

● Traploze aanpassing waterniveau

● Kinderbeveiliging op de deur

● Multitone signaal

● TouchControl tiptoetsen: Aan/uit, keuze voor centrifugeersnelheid,
Eindtijduitstel, temperatuur, speedPerfect, ecoPerfect, start/
bijvullen, Opties, Basisinstellingen en 24 u Eindtijduitstel

● Opties: Extra water, Voorwas, Stil wassen, Licht strijken, Extra
spoelen, Geen eindcentrifugeren, i-Dos 1, i-Dos 2, SpeedPerfect,
EcoPerfect, start/bijvullen

● Comfort deurvergrendeling

Technische specificaties:

Prestaties / Verbruik

● -30% zuiniger (152kWh/jaar) dan de standaard waarde (217 kWh/
jaar) van energie klasse A+++ in 9 kg volgens de EU-richtlijnen
1061/2010

● Energieverbruik 152 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Waterverbruik 11220 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)

● Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)

● XXL Volume van trommel: 65 l

● 32 cm vulopening, chroom, wit met 180° te openen deur

● Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte

● Afmetingen (hxbxd): 85,0 cm x 60,0 cm x 59,0 cm



3/3

iQ800
WMH6Y891NL
iQ800
iSensoric, extraKlasse
Wasmachine

Maatschetsen


