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iQ300, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs/hopea
SN436I01DS

Lisävarusteet

SZ73640 Lasikori
SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille
SZ73005 Kiinnityslistat, teräs
SZ73001 Hopeanpesukori
SZ73000 Apk lisävaruste
SZ72010 aquaStop jatkoletku 2 m

Astianpesukone, jonka tilavuus on 13 astiastoa. varioSpeed
Plus -toiminnolla nopeutat pesuohjelmia jopa 66%. Säädettävä
vario-korijärjestelmä tuo joustavuutta ja käytännöllisyyttä
astianpesukoneen täyttöön.

✓ varioSpeed Plus -toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa
66 % tavallista nopeammin.

✓ Yläkorin korkeussäädön avulla saat tarvittaessa lisätilaa korkeille
astioille.

✓ Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat pesuohjelman
koneellisen mukaan ja takaavat täydellisen pesutuloksen joka
kerta.

✓ Energiatehokkuusluokka A++ takaa erittäin energiatehokkaan
pesun.

✓ aquaStop®-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta koko koneen
käyttöiän.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) : 9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 815-875 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) : 1150
Säätöjalat : Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) : 60
Säädettävä sokkeli : Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) : 35,812
Bruttopaino (kg) : 38,0
Liitännän arvo (W) : 2400
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
Virtajohdon pituus (cm) : 175
Pistokkeen tyyppi : Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) : 165
Poistoletkun pituus (cm) : 190
EAN-koodi : 4242003857281
Astiastojen lukumäärä : 13
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
262,00
Energiankulutus (kWh) : 0,92
Virrankulutus päällejättötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,10
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,10
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 2660
Kuivatusteho : A
Referenssiohjelma : Eco
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min) : 225
Melutaso (dB re 1 pW) : 46
Asennuksen tyyppi : Työtason alle sijoitettava
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ300, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs/hopea
SN436I01DS

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
● Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: vettä 2660 l /

sähköä 262 kWh (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän
yhteydessä). Lopullinen energiankulutus riippuu siitä miten
astianpesukonetta käytetään.

● Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 13 astiastoa
● Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Pika 65 °C,

Party 45 °C, Esihuuhtelu
● 3 erikoistoimintoa: varioSpeed Plus, halfLoad-puolitäyttö,

intensiveZone-tehoalue
● Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja

kalkkikerrostumia

Muotoilu ja käyttömukavuus
● antiFingerprint-teräs
● vario-korijärjestelmä
● Ruokailuvälinekori alakorissa
● Yläkorin korkeus säädettävissä
● dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee

tasaisesti pesun aikana
● auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti:

pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin
mukaan

Tekniikka
● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● Sensorit: aquaSensor, määräSensori
● Vedenpehmennyselektroniikka
● Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on

poimutettu mikrosuodatin
● Pesutilan materiaali: teräs
● Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
● Käynnistysajastin 1-24 h
● LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
● LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
● Lasinsuojatoiminto

Turvallisuus
● aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
● Lapsilukitus luukulle, lapsilukitus valitsimille

Asennus
● Edestä säädettävät takajalat
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iQ300, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs/hopea
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Mittapiirustukset


