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iQ800, Pralka otwierana od frontu, 10
kg, 1600 obr./min
WM6HXF40PL

Wyposażenie dodatkowe

WX975600 Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Pralka z funkcją Home Connect dzięki łączności Wi-Fi: usuwa
zapachy dzięki systemowi sensoFresh nawet bez użycia
wody i oszczędza czas dzięki zintegrowanym rozwiązaniom
przyspieszającym pranie.

✓ Program sensoFresh: skutecznie usuwa i przywraca świeżość
wszelkim tkaninom nawet tym najwrażliwszym i nienadajacym
sie do prania. Pralka z technologią sensoFresh radzi sobie bez
problemu z nieprzyjemnymi

✓
✓ zapachami. Program Higiena Mix: dzięki aktywnemu tlenowi

wysokogatunkowe tekstylia uzyskają

✓
✓ higieniczną czystość już w niskich temperaturach.

✓ Zintegrowane rozwiązania przyspieszające pranie: opcja
przyspieszania poszczególnych programów, optymalny rezultaty
prania w mniej niż godzinę, dzięki programowi powerSpeed 59’ a
także 15-minutowy cykl piorący.

✓ Miej dostęp i kontroluj swoje urządzenie, bez względu na to gdzie
jesteś - dzięki łatwej w użyciu aplikacji Home Connect. (dostępne
na iOS i Androida).

✓ Dodatkowe opcje odplamiania: dodatkowa opcja odplamiania 16
najbardziej uporczywych plam, którą można dodatkowo wybrać do
dowolnego programu prania.

✓ Silnik iQdrive z 10-letnią gwarancją zapewnia wydajne i efektywne
pranie

✓ Programy prania sterowane sensorami dla najbardziej efektywnego
zużycia wody, precyzyjnie dostosowanego dla każdego załadunku -
dzięki waterPerfect Plus.

✓ Wyświetlacz TFT comfortTouch zapewnia najwyższy poziom
łatwości obsługi oferując jednocześnie wiele funkcjonalności.

✓ Program Outdoor/Impregnacja przeznaczony do ubrań
wodoodpornych

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ budowy : Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 850
Wymiary urządzenia (WxSxG) (mm) : 848 x 598 x 590
Masa netto (kg) : 82,562
Moc przyłączeniowa (W) : 2300
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 210
Klasa skuteczności prania : A
Zawiasy : Lewostronnie
Kółka : Nie
Kod EAN : 4242003859742
Pojemność (kg) : 10,0
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
167,00
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,12
Zużycie energii w trybie czuwania - NEW (2010/30/EC) : 0,50
Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
12100
Klasa skuteczności wirowania : A
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) - wg nowej etykiety
(2010/30/EC) : 1600
Średni czas prania w programie bawełna 40°C (cz#ściowy załadunek)
(min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 180
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (pełny załadunek) (min)
- wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 285
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (cz#ściowy załadunek)
(min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 255
Czas pozostawania w trybie spoczynku (left-on-mode) : 20
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW : 47
Poziom hałasu przy wirowaniu db(A) re 1 pW : 72
Sposób instalacji : Wolnostojące
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Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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Wyposażenie

Wydajność i zużycie
● Załadunek: 10 kg
● Klasa efektywności energetycznej: A+++ w zakresie od "A+++" do

"D"
● O -30% bardziej oszczędna (167kWh/rok) w porównaniu do

standardowej wartości (239 kWh/year) dla klasy efektywności
energetycznej A+++ dla pralek o załadunku 10 kg zgodnie z
EU1061/2010

● Zużycie energii 167 kWh/rok przy 220 cyklach standardowych 60°C
i 40°C w programie Bawełna, przy pełnym i częściowym załadunku,
z uwzględnieniem funkcji stand-by. Rzeczywiste zużycie zależy od
sposobu korzystania z urządzenia.

● Zużycie energii w programie bawełna 60 °C 0.98 kWh przy pełnym
załadunku i 0.55 kWh przy częściowym załadunku w programie
bawełna 40 °C 0.61 kWh przy częściowym załadunku

● Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.12 W / 0.5 W
● Zużycie wody 12100 l na rok przy 220 standardowych cyklach

prania w programie bawełna 60°C i 40°C przy pełnym i częściowym
załadunku.

● Efektywność wirowania: A
● Max. prędkość wirowania: 1600 obrotów/min. **
● Bawełna/kolory 60° Eco i Bawełna/kolory 40° to standardowy

program prania, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i
karcie produktu. Program ten nadaje się do czyszczenia normalnie
zabrudzonych ubrań z bawełny. Jest to najbardziej wydajny
program pod względem konsumpcji energii elektrycznej i zużycia
wody. Rzeczywista temperatura prania może różnić się od
określonej temperatury programu. Czas prania jest wydłużony
przedłużone z korzyścią dla niższego zużycia energii. Efekt prania A
jest zawsze gwarantowany w tym cyklu.

● Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia energii
to 285 min dla programu bawełna 60 °C przy pełnym załadunku
i 255 min przy połowie załadunku oraz 180 min dla programu
bawełna 40 °C przy połowie załadunku.

● Czas trybu czuwania (tzw. left-on): 20 min
● Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 47
● Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 72

Programy i funkcje
● Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, Delikatne, Wełna/

pranie ręczne
●

●

● Programy specjalne: Higiena, Odpompowanie, Dessous,
Koszule Business, Czyszczenie bębna z sensoFresh, Odświeżanie
sensoFresh, Higiena Mix z sensoFresh, Jeans, Outdoor +
Impregnacja, PowerWash 59, Wirowanie, Mix, Płukanie, Super
15'/30'

Opcje
● Home Connect: Zdalne zarządzanie i monitoring urządzenia,

Zarządzenie poborem energii, Zdalna diagnostyka
● Program sensoFresh: skuteczne usunięcie wszelkich zapachów

w krótkim czasie, nawet dla delikatnych tkanin, dla których
niezalecane jest użycie wody

● System odplamiania którą można włączyć w standardowych
programach, wybierając jeden z 16 rodzajów uporczywych plam.

● Opcje: Dodatkowe płukanie, Mniej zagnieceń, Mokre pranie,
Automatyczne programy do odplamiania, HygienicSteam-Refresh,
Cichsze pranie, varioSpeed, Bez płukania, Pranie wstępne, Woda
plus

● Przyciski touchControl: Podstawowe ustawienia, włączenie/
wyłączenie, Gotowe za, Poziom intensywności sensoFresh, Opcje,
Zdalny start, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Temperatura,
VarioSpeed, Pranie wstępne, Zmiana prędkości wirowania/
Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo
● Start / Pauza + Opcja dołożenia prania: umożliwia wstrzymanie

prania i dołożenie lub wyjęcie rzeczy z bębna już po rozpoczęciu
cyklu

● powerSpeed system: lepsze rezultaty prania w krótszym czasie
● aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku powstania szkód

na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
● Czytelny wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, ze wskaźnikiem

przebiegu programu, wyborem temperatury, obrotów i opóźnienia
końca prania 24 h oraz dodatkowymi opcjami

● Precyzyjne określanie wielkości załadunku przy uruchomieniu
programu, dzięki inteligentnej technologii pomiarowej.

● waterExpert Plus: inteligentne zarządzanie zużyciem wody
● Wskaźnik aktualnego poziomu załadunku w kg wraz z informacją o

poziomie rekomendowanym., Program demo, System odplamiania,
Wskaźnik poziomu poboru energii i wody

● Wskaźnik poziomu zużycia wody i energii elektrycznej dla
wybranych ustawień i programu

● waveDrum: delikatna struktura bębna chroni tkaniny
● XXL Pojemność bębna: 70 l
● Oświetlenie wnętrza bębna: LED
● Czyszczenie bębna z funkcją przypomnienia
● Innowacyjny silnik bezszczotkowy iQDrive objęty dodatkową

gwarancją
● iQdrive: cicha i super energooszczędna technologia
● AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca

głośność wirowania i wibracji
● Dodatkowe wyciszenie pralki od spodu
● Dodatkowe wyciszenie.
● Flow sensor: sensor natężenia przepływu
● Sensor kontroli ilości piany
● Wskaźnik przedozowania
● Sensor wyważenia prania
● Pokrętło programatora ze zintegrowanym włącznikiem wykonane z

metalu
● Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca zmianę

ustawień i programu.
● Udogodnienie do dozowania żeli do prania
● Średnica otworu wsadowego pralki 32 cm. Okno "chrome-black" z

kątem otwarcia 180°
● Multi tone

Informacje techniczne
● Blat nie daje się zdemontować.
● Wymiary (Wys. x Szer.): 84,8 cm x 59,8 cm
● Głębokość: 59,0 cm
● Głębokość razem z drzwiami: 63,2 cm
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Wyposażenie

● Głębokość przy otwartych drzwiach: 108,5 cm
* Szczegółowe warunki gwarancji aquaStop dostępne na stronie:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-
pralki
**wartości w zaokrągleniu
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Rysunki wymiarowe


