
WM 12E267DN vit 5790 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
k Kapacitet: 7 kg
k Energieffektivitetsklass: A+++
k Årlig energiförbrukning 165 kWh, baserad på 220

standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och
halv maskin

k Högsta centrifugeringshastighet: 1200 varv/min

Program och specialfunktioner
k Specialprogram: speedPerfect, ecoPerfect, Supersnabb

15, Mix, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
k varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med

perfekt resultat

Design och komfort
k Display för programförlopp, temperatur, varvtal, resttid

och förinställning av sluttid upp till 24 h
k Programförloppet visas med lysdioder
k Knappar: Start/Paus, Extra sköljning, Varvtal/Sköljstopp

Teknik
k waterPerfect: mängdautomatik
k 3D-aquaTronic
k Skumavkänning
k Obalanskontroll

Säkerhet
k Flerfaldigt vattenskydd
k Barnspärr

Installation
k 30 cm stor lucköppning, med 180° öppningsvinkel

Extra tillbehör / Passar till
WZ 10090 Täckplatta för underbyggnad 285 kr
WZ 10130 Tilloppsslang för tvättmaskin 285 kr

EAN-kod
4242003674260
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Basfakta
Mått i mm (H x B x D): 848 x 600 x 590
Anslutningseffekt (W): 2300
Energiförbrukning per år (kWh/år) - (2010/30/EC): 165
Vattenförbrukning per år (l/år) (2010/30/EC): 10686
Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 59
Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 76
Anslutningskabelns längd (cm): 160
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Piktogramförklaringar

Energieffektivitetsklass A+++

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen
1995, ger standardiserade uppgifter om
hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning
går från A+++ (bäst) över A till G (sämst).

varioPerfect

Tvätta snabbare eller mer miljövänligt med
varioPerfect. Tryck på speedPerfect-knappen
och tvättiden minskar med upp till 60 %. För
mer energisnål tvättning med upp till 30 % lägre
energiförbrukning väljer du ecoPerfect. Båda
valen ger optimalt ren tvätt. Och kan
kombineras med de flesta program.

Ylle handtvätt

Ylleprogrammet med anpassad temperatur och
extra skonsam centrifugering, som vaggar dina
ylleplagg för att förhindra att de filtar sig. Precis
som vid handtvätt!

waterPerfect

Förbrukning av vatten och el anpassas
automatiskt efter mängden kläder och textiltyp
och ger perfekt tvättresultat med lägsta möjliga
resursförbrukning.

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.
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