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Máquina de lavar roupa com homeConnect e tecnologia
iSensoric: dosagem automática do detergente e amaciador,
programas anti-nódoas e controlo remoto via wiFi.

✓ Esteja onde estiver, com a aplicação homeConnect pode controlar
a sua máquina de roupa a partir de qualquer lugar (disponível para
iOS e Android).

✓ Sistema i-Dos para a dosagem automática e precisa de detergente
e amaciador. Não é apenas extremamente prático mas contribui
também significativamente para uma maior economia de água e
detergente.

✓ Sistema anti-nódoas para a remoção de 16 tipos de nódoas difíceis
e resistentes.

✓ Motor iQdrive, inteligente e silencioso, com garantia de 10 anos,
para uma lavagem eficaz e eficiente da roupa.

✓ Consome 30% menos energia do que a classe A+++.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de instalação : Instalação livre
Altura sem tampo (mm) : 850
Dimensões do produto (mm) : 848 x 598 x 590
Peso líquido (kg) : 82,170
Potência (W) : 2300
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 50
Certificados de aprovação : CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) : 210
Classe de desempenho de lavagem : A
Abertura da porta : À esquerda
Rodas : Não
Power consumption standby/network: Por favor, consulte o livro de
instruções para saber como desligar a função WiFi. : 1,5
en: Time auto-standby/network : 20,0
Código EAN : 4242003748176
Capacidade de carga (kg) : 9,0
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) : A++: muito eficiente
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC) :
152,00
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC) : 0,12
Consumo de energia em estado inativo - NEW (2010/30/EC) : 0,43
Consumo anual de água (l/annum) - NOVO (2010/30/EC) : 11220
Classe de desempenho da centrifugação : A
Velocidade de centrifugação : 1556
Ø Tempo de lavagem "Algodão 40 °C", carga parcial, 2010/30/EC
(min.) : 285
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C", carga completa, 2010/30/EC
(min.) : 285
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C", carga parcial, 2010/30/EC
(min.) : 285
Duração de modo stand-by - novo (2010/30/EC) : 20
Nível de ruído da lavagem (dB(A) re 1 pW) : 47
Nível de ruído da centrifugação dB(A) re 1 pW : 73
Tipo de instalação : Instalação livre
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG
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Equipamento interior

Potência / Consumo
● i-Dos: dosagem totalmente automática de detergente líquido
● Capacidade de carga: 9 kg
● Classe de Eficiencia Energética: A+++
● Consumo de energia/água: 152 kWh/11220 litros por ano, com

base nos programas da norma
● -30% mais económica (152kWh /ano) do que o valor de referência

(217 kWh/ano) da classe de eficiência de energia A+++ na
categoria de 9 kg, segundo o novo regulamento da EU nº
1061/2010

● Classe de eficiencia de centrifugação: A
● Centrifugação máx: 1600 rpm
● Nível de ruído na lavagem no programa standard algodão 60°C

com carga completa em dB (A) re 1 pW: 47
● Nível de ruído na centrifugação no programa standard algodão 60º

C com carga completa em dB (A) re 1 pW: 73

Programas Especiais
● Programas especiais: automático, auto delicado, roupa escura,

camisas/business, cortinas 30°C, microfibras + impregnação, mix,
higienePlus, lãs /lavagem manual, delicado/seda

Opções:
● Home Connect: Controlo remoto via wiFi
● Tecnologia varioPerfect: permite reduzir a duração dos programas

em ca. 60% sem prejuizo dos resultados de lavagem
● Funções opcionais:: Ligar/Desligar, redução de velocidade de

hidroextracção, programação diferida até 24 h, selecção da
temperatura, speedPerfect, ecoPerfect, início/pausa+ função
recarga, Opções, Regulação base und 24 h programação diferida
até 24 h

● Sistema automático de remoção de nódoas com opção de 16 tipos
de nódoas diferentes.

Conforto / Segurança:
● Motor iQdrive com 10 anos de garantia
● aquaStop com garantia. Protecção contra fugas de água
● Display grande TFT de texto de alta definição e contraste.
● ecoInfo: indicação gráfica de consumos de água e energia antes do

início do programa
● waveDrum para lavagens especialmente cuidadosas
● Programa para limpeza automática de tambor com aviso tipo

lembrete
● Função Recarga para adicionar roupa esquecida
● Sensor de lavagem para resultados de lavagem perfeitos
● Sensor de débito de água para optimização do consumo
● Gaveta de detergente com auto-limpeza
● waterPerfect: gestão inteligente e ecológica de água
● Sistema contínuo de ajuste automático de carga
● Segurança para crianças

Informação Técnica:
● Medidas AxLxP (cm): 84.8 x 59.8 x 63.2
● Pode ser colocado sob bancadas com 85 cm de altura
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Desenhos à escala


