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iQ300, Pralka otwierana od frontu, 8
kg, 1400 rpm
WM14N26EPL

Wyposażenie dodatkowe

WX975600 Zestaw do mocowania pralki na podłodze

Pralka iSensoric z silnikiem indukcyjnym iQDrive: trwały napęd
na lata oraz najwyższa klasa efektywności energetycznej.

✓ Inteligentny i wydajny napęd bezszczotkowy iQDrive objęty 10-
letnią gwarancją

✓ Opcja varioSpeed umożliwia przyspieszenie cyklu prania nawet do
65%

✓ Klasa efektywności energetycznej: A+++ -10%

✓ Bęben z wysokiej jakości stali nierdzewnej pomieści nawet do 8 kg
kg odzieży

✓ 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 550
Masa netto (kg) : 68,019
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 : 4242003848487
Pojemność (kg) : 8,0
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
176,00
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) : 9900
Klasa skuteczności wirowania : B
Maksymalna prędkość wirowania (obr/min) - wg nowej etykiety
(2010/30/EC) : 1380
Średni czas prania w programie bawełna 40°C (cz#ściowy załadunek)
(min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 200
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (pełny załadunek) (min)
- wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 200
Średni czas prania w programie bawełna 60°C (cz#ściowy załadunek)
(min) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) : 200
Poziom hałasu przy praniu db(A) re 1 pW : 55
Poziom hałasu przy wirowaniu db(A) re 1 pW : 76
Sposób instalacji : Wolnostojące
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Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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iQ300, Pralka otwierana od frontu, 8
kg, 1400 rpm
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Wyposażenie

Wydajność i zużycie
● Załadunek: 8 kg
● Klasa efektywności energetycznej: A+++ w zakresie od "A+++" do

"D"
● Zużycie energii: A+++ -10% bardziej efektywna (176 kWh/rok)

niż standardowe zużycie (196 kWh/rok) dla klasy efektywności
energetycznej A+++ dla pralek o załadunku 8 kg zgodnie z normą
europejską 1061/2010

● Zużycie energii 176 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 0.94 kWh przy pełnym
załadunku i 0.78 kWh przy częściowym załadunku w programie
bawełna 40 °C 0.56 kWh przy częściowym załadunku

● Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.12 W / 0.5 W
● Zużycie wody 9900 l na rok przy 220 standardowych cyklach

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

● Efektywność wirowania: B
● Max. prędkość wirowania: 1400 obrotów/min.
● Programy Bawełna/kolory 60° Eco i Bawełna/kolory 40° , przy

których bada się przeciętne zużycie energii to standardowe
ustawienia, które zaleca się do średnio zabrudzonego prania jako
najbardziej efektywne i energooszczędne w rozumieniu efektów
prania i zużycia prądu i wody.

● Czas trwania programów standardowych w badaniu zużycia energii
to 200 min dla programu bawełna 60 °C przy pełnym załadunku
i 200 min przy połowie załadunku oraz 200 min dla programu
bawełna 40 °C przy połowie załadunku.

● Poziom hałasu pranie dB (A) re 1 pW: 55
● Poziom hałasu wirowanie dB (A) re 1 pW: 76

Programy i funkcje
● Programy specjalne: powerWash 60, Koszule Business, Outdoor

+ Impregnacja, Mix, Higiena, Super 15'/30', Kołdry, Czyszczenie
bębna, Płukanie/Wirowanie/Odpompowanie, Delikatne/Jedwab

Opcje
● varioSpeed: możliwość skrócenia cyklu prania nawet o 65%
● Przyciski touchControl: Dodatkowe płukanie, Mniej zagnieceń,

Gotowe za, Temperatura, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, eco/
speed Expert, Redukcja obrotów wirowania/Zatrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo
● Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda, dołóż zapomniane

pranie nawet po rozpoczęciu cyklu prania
● Udogodnienie do dozowania żeli do prania
● Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
● Duży i czytelny wyświetlacz umożliwia 24 h opóżnienie końca

pracy, zmianę temperatury, zmianę obrotów wirowania oraz
wskazuje czas pozostały do końca prania

● W pełni elektroniczne ustawianie standardowych i specjalnych
programów prania za pomocą metalowego pokrętła

● 3D-system zraszania prania
● Sensor załadunku
● iQdrive: cicha i super energooszczędna technologia

● AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukująca
głośność wirowania i wibracji

● Sensor kontroli ilości piany
● Sensor wyważenia prania
● Sygnał akustyczny informujący o zakończeniu programu
● Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca zmianę

ustawień i programu.
● Pojemność bębna 55 l
● Średnica drzwi pralki: 30 cm; kolor ramy okna: Srebrno-białe; kąt

otwarcia drzwi: 180°
● Metalowy hak przy drzwiach
● Komfortowa blokada

Informacje techniczne
● Blat nie daje się zdemontować.
● Wymiary (W x SZ x G): 84.8 x 59.8 x 55 cm



3/3

iQ300, Pralka otwierana od frontu, 8
kg, 1400 rpm
WM14N26EPL

Rysunki wymiarowe


