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iQ800, Wasmachine, voorlader, 10 kg,
1600 rpm
WM6HXF91NL

Optionele accessoires

WZ10131 Aquastopverlenging
WX975600 Bodembevestiging harde vloeren

De meest slimme wasmachine met Home Connect en
sensoFresh: eenvoudig opfrissen van kleding met het sensoFresh
systeem en dankzij het speedPack ook nog eens super snel.

✓ Met sensoFresh verwijdert u geuren in korte tijd, ook uit delicaat
en niet-wasbaar textiel.

✓ Programma's versnellen, een uitstekend wasresultaat in 1 uur of
een klein wasje in 15 minuten: speedPack XL

✓ Altijd toegang en bediening van de wasmachine, waar en wanneer
dan ook met de handige Home Connect-app.

✓ Anti-vlekkensysteem: verwijder de zestien meestvoorkomende
vlekken uit uw was.

✓ TFT-Display comfortTouch voor het hoogste bedieningsgemak met
de meeste functionaliteiten.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 850
Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) : 848 x 598 x 590
Nettogewicht (kg) : 84,158
Aansluitwaarde (W) : 2300
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 160
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 : 5,0
EAN-code : 4242003887141
Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 10,0
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 167,00
: 0,10
: 0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 12100
Droogresultaat : A
Maximale centrifugesnelheid (tpm) - nieuw (2010/30/EC) : 1600
Gemiddelde programmaduur wassen 40°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 180
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 285
Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen deel belading
(minuten) - nieuw (2010/30/EC) : 255
: 155
Geluidsemissie wassen (dB) : 48
Geluidsemissie centrifugeren (dB) : 74
Type installatie : Vrijstaand
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iQ800, Wasmachine, voorlader, 10 kg,
1600 rpm
WM6HXF91NL

Uitrusting

Algemene informatie:
● Vulgewicht: 1 - 10 kg
● Energieklasse: A+++ -30%
● Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm** (Max. Restvocht: 44 %)
● Centrifuge droogklasse: A

Programma's:
● Standaard programma's: Katoen, Kreukherstellend, Fijne was/Zijde,

Wol handwas
● Speciale programma's: Afpompen, Trommel reinigen (met

herinneringsfunctie), Lingerie, Blouses/Overhemden, sensoFresh:
opfrissen, Jeans / Donkere was, Outdoor+Impregneren,
powerSpeed 59, Centrifugeren, Snel + Mix, Extra spoelen, Extra
snel 30'/15'

Opties:
● Home Connect: Remote Monitoring and Control, Energy

Management, Remote Diagnostics
● sensoFresh: effectief geuren verwijderen in korte tijd, ook geschikt

voor delicate en niet-wasbare textielen.
● Speciaal anti-vlekken systeem: 16 speciale vlekkenprogramma's.

Specifieke wasbehandeling voor de meest hardnekkige vlekken,
toepasbaar op de standaard programma's

● Opties: Extra spoelen, Licht strijken, spoelen, Vlekken -
automatisch, HygienicSteam-Refresh, varioSpeed, Geen
eindcentrifugeren, Voorwas, Extra water

● TouchControl tiptoetsen: Basisinstellingen, Aan/uit,
Eindtijdkeuze, Vlekkenautomaat, Opties, Remote Start, start/
bijvullen, temperatuur, varioSpeed, Voorwas, keuze voor
centrifugeersnelheid/niet centrifugeren

Comfort / Zekerheid:
● Bijvulfunctie: Pauzeer het draaiende wasprogramma, om vergeten

wasgoed in de trommel bij te voegen.
● TFT tekstdisplay met hoge resolutie voor een intuïtieve

bediening voor programma keuze, temperatuur keuze,
centrifugesnelheid, resttijdindicatie, 24 u eindtijdkeuze, meer
opties en verbruiksindicatie.

● powerSpeed: uitstekende wasresultaten in korte tijd
● XXL Volume van trommel: 70 l
● Trommelverlichting: LED
● waveTrommel: bijzonder schone en effectieve wasverzorging

dankzij de unieke trommelstructuur
● Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de

trommel en interieur, met herinneringsfunctie
● 32 cm vulopening, chroom, wit met 180° te openen deur
● iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl.

10jr garantie
● 10 jaar garantie op de koolborstelloze iQdrive motor
● antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
● Precieze beladingsherkenning bij de start van het programma

dankzij intelligente meettechniek.
● waterPerfect Plus: exact watermanagement
● Bodemplaat voor extra bescherming en geluidsisolatie
● Doorstroomsensor voor optimaal waterverbruik
● aquaStop met levenslange garantie tegen waterschade
● Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het

wasprogramma

● Metalen Verlichte programmaknop met aan/uit toets
● Schuimherkenning: detecteert overdosering
● Aanduiding voor overdosering
● Onbalansherkenning
● Kinderbeveiliging op de deur
● Multitone signaal
● easyClean wasmiddellade, vooraan
● Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel

Technische Informatie:
● Energieverbruik 167 kWh per jaar, gebaseerd op 220 standaard

katoenwasprogramma's volgens norm energielabel
● -30% zuiniger (167kWh/jaar) dan de standaard waarde (239 kWh/

jaar) van energie klasse A+++ in 10 kg volgens de EU-richtlijnen
1061/2010

● Waterverbruik 12100 liter per jaar, gebaseerd op 220 standaard
katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

● Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
● Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB(A)
● Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
● Afmeting apparaat (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
● Diepte apparaat: 59.0 cm
● Diepte apparaat incl. deur: 63.2 cm
● Diepte apparaat met geopende deur: 108.5 cm

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op onze website.
** De aangegeven waardes zijn afgerond.
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