
SN 658X01IE € 1 839*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
k Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
k Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä /
234 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan
kylmävesiliitännän yhteydessä)

k 13 astiastoa
k Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
k Äänitaso (Silence): 41 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
k 8 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Silence 50 °C, Lasi 40 °C, 1 h 65°C 65 °C, Party 45 °C,
Esihuuhtelu

k 4 erikoistoimintoa: tehoAlue, varioSpeed Plus,
hygienePlus, extraDry

k ecoDrying: luukku avautuu automaattisesti ohjelman
päätyttyä.

k Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja
kalkkikerrostumia

Muotoilu ja käyttömukavuus
k varioFlex-korijärjestelmä
k pesuaineAnnostelija: teline, josta pesuainetabletti
liukenee tasaisesti pesun aikana

k 3-tasoinen rackMatic-korihissi
k Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
k auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti
k TFT-värinäyttö
k timeLight heijastaa lattiaan jäljellä olevan pesuajan,
valitun ohjelman ja listätoiminnot

Tekniikka
k iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
k Sensorit: aquaSensor, määräSensori
k Vedenpehmennyselektroniikka
k LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
k LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
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k Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on
poimutettu mikrosuodatin

k Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus
k aquaStop

Asennus
k Edestä säädettävät takajalat
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Lisävarusteet
SZ 72010 aquaStop-jatkoletku € 38
SZ 73001 Hopeanpesukori € 15
SZ 73005 Kiinnityslistat, teräs, 81,5 cm € 36
SZ 73055 Etulevy, teräs, 60 cm € 201
SZ 73100 Ruokailuvälinekori € 24
SZ 73300 Lasiteline 4 viinilasille € 27
SZ 73640 Erikoiskori juomalaseille € 50

EAN-koodi
4242003787298

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A+++
Melutaso (dB re 1 pW): 44
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min): 235
Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU): 0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 815 x 598 x 550
Virtajohdon pituus (cm): 175

Luotu: 2018-05-18

Piktogrammit

Energiatehokkuusluokka A+++

EU:n energiamerkintä antaa standardisoitua ja
vertailukelpoista tietoa kodinkoneiden
energian- ja vedenkulutuksesta.

Siemens special edition

Tuote kuuluu Siemens special edition
-valikoimaan ja on myynnissä valituilla Siemens-
jälleenmyyjillä.

iQdrive

Sama suorituskyky, alhaisempi energiankulutus;
lyhyt ohjelman kesto mutta optimaaliset
tulokset – ja aina miellyttävän hiljaa ohjelmasta
riippumatta. iQdrive-moottorille nämä eivät
tuota ongelmaa. Ja kaiken lisäksi moottori on
käytännössä lähes kulumaton.

Automaattiohjelma

Kun automaattiohjelma on valittu, aquaSensor
tarkistaa veden likaisuuden ja kontrolloi, milloin
ja minkä verran puhdasta vettä lisätään, sekä
säätää samalla astianpesulämpötilan.

extraDry

Jos haluat pestä paljon muoviastioita, valitse
Siemens extraDry-ohjelma. Se käyttää
kuivauksessa tavallista korkeampaa lämpötilaa
ja pidemmän ajan. Myös muoviesineet kuivuvat
täydellisesti.

intensiveZone

Valitsemalla intesiveZone-ominaisuuden voit
lisätä veden suihkutuspainetta alakorin erittäin
likaisille astioille. Yläkorin osalta ohjelma ei
muutu, joten astiat puhdistuvat siellä edelleen
hellävaraisesti.
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varioSpeed Plus

Valitsemalla varioSpeed Plus -toiminto voidaan
pesuaikaa lyhentää jopa 66 %*. Lyhennetty
pesuaika näkyy heti jäljellä olevan ajan
näytössä. Tuloksena aina säihkyvän puhtaat ja
kuivat astiat. * Tämä ei koske esihuuhtelu- ja
pikapesuohjelmia.

TFT-näyttö

Astianpesu on erityisen helppoa uuden,
korkearesoluutioisen TFT-näytön ansiosta.
Kaikki valitun ohjelman tiedot näkyvät näytöllä
selkeästi ja tiedot voi tarkistaa yhdellä
silmäyksellä. Myös erillisten ohjelma-asetusten
tekeminen on helppoa ja kätevää.

timeLight

Innovatiivinen timeLight heijastaa jäljellä olevan
ohjelma-ajan minuutteina, ohjelman vaiheen
sekä mahdolliset virheilmoitukset keittiön
lattiaan. Mikään ei jää enää huomaamatta.

Pesuaineannostelija

Pesuaineannostelija pudottaa pesutabletin
suoraan pieneen keruuastiaan. Tarkkaan
suunnattu vesisuihku liuottaa tabletin nopeasti.
Pesuaine leviää tasaisesti joka puolelle konetta
ja takaa aina optimaalisen pesutuloksen.

rackMatic

Korin yläosassa on mekanismi, jota painettaessa
yläkorin korkeutta voidaan säätää kätevästi
kolmelle eri tasolle. Koneen täyttäminen ja
tyhjentäminen helpottuu erityisesti isoja
kattiloita ja pannuja pestäessä.
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