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iQ100, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 60 cm, XXL
SX61IX09TE

Lisävarusteet

SZ73640 Lasikori
SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille
SZ73017 Asennuslistat, teräs
SZ73010 Ovilevyn kiinnittimet
SZ73001 Hopeanpesukori
SZ73000 Apk lisävaruste
SZ72010 aquaStop jatkoletku 2 m

Laadukas WiFi-liitännällä varustettu astianpesukone on
ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella. Sininen
valo lattiassa kertoo astianpesukoneen olevan käynnissä.

✓ varioSpeed on demand – kun haluat pestä astiat jopa kaksi kertaa
nopeammin, kytke päälle tämä lisätoiminto milloin vain, missä vain
– Home Connect -sovelluksen kautta.

✓ Yläkorin korkeussäädön avulla saat tarvittaessa lisätilaa korkeille
astioille.

✓ infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman
ollessa käynnissä.

✓ Home Connect: ohjaa astianpesukonettasi missä vain Home
Connect -sovelluksen avulla. Home Connect on saatavilla iOS- ja
Android -käyttöjärjestelmille.

✓ Suosikkiohjelma – yhdistä haluamasi pesuohjelma ja lisävalinnat
yhden valitsimen alle. Nopea ja kätevä yksilöllinen ohjelmavalinta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) : 10,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 865 x 598 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 865-925 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) : 1200
Säätöjalat : Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) : 60
Säädettävä sokkeli : Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) : 43,683
Bruttopaino (kg) : 46,0
Liitännän arvo (W) : 2400
Tarvittava sulake (A) : 10
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
Virtajohdon pituus (cm) : 175
Syöttöletkun pituus (cm) : 165
Poistoletkun pituus (cm) : 190
EAN-koodi : 4242003868591
Astiastojen lukumäärä : 12
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
290,00
Energiankulutus (kWh) : 1,02
Virrankulutus päällejättötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,50
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 2940
Kuivatusteho : A
Referenssiohjelma : Eco
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min) : 270
Melutaso (dB re 1 pW) : 48
Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen
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Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Tilavuus (standardi): 12 astiastoa
● Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A+++ - D)
● Kuivaustehokkuusluokka: A
● Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
● Käynnistysajastin 3, 6, 9 h

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● 5 ohjelmaa: Eco, Auto 45-65°, Intensiivinen, Speed 65°,

Esihuuhtelu
● 3 erikoistoimintoa: Home Connect, halfLoad-puolitäyttö,

varioSpeed on demand
● Home Connect
● Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
● Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -

sovelluksen kautta

Muotoilu ja käyttömukavuus
● vario-korijärjestelmä
● Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
● Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
● Yläkorin korkeus säädettävissä
● InfoLight blue
● dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee

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

pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin
mukaan

● Pesutilan materiaali: teräs/polinox
● Ruokailuvälinekori alakorissa

Tekniikka
● Sensorit: aquaSensor- ja loadSensor-sensorit tunnistavat veden

likaisuuden ja koneen täyttöasteen ja muokkaavat vedenkulutusta
automaattisesti.

● iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● Lasinsuojatekniikka
● Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on

poimutettu mikrosuodatin

Turvallisuus
● aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
● Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
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Mittapiirustukset


