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iQ500, Vapaasti sijoitettava liesi
induktiotasolla, metalli
HL9S7Y340U

Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti

pyrolyysipuhdistus

1 x Ritilä

1 x Uunipannu

pyrolyysipuhdistus

Lisävarusteet

HZ333001 Profi-uunipannun kansi
HZ327000 Paistokivi
HZ317000 Pizzapelti, pyöreä
HZ10420 Keittotason suoja liesille 50/60 cm

Nykyaikainen liesi activeClean®-pyrolyysipuhdistuksella
ja induktiokeittotasolla. Monipuoliset toiminnot tekevät
ruoanvalmistuksesta sekä tehokasta että mukavaa.

✓ Induktiokeittotaso jakaa lämmön tasaisesti sinne, missä sitä
tarvitaan - powerBoost-toiminnon ansiosta tämä tapahtuu vielä
nopeammin.

✓ combiInduction mahdollistaa suurtenkin keittoastioiden
käyttämisen.

✓ Nopeutetun esilämmityksen eli pikakuumennuksen avulla haluttu
lämpötila saavutetaan nopeammin. coolStart-toiminnon ansiosta
pakasteita lämmittäessä uunia ei tarvitse enää esilämmittää.

✓ activeClean-pyrolyysipuhdistus on helpoin tapa pitää uuni
puhtaana. Uuniohjelma kuumentaa uunin 500 asteeseen ja polttaa
rasvan, epäpuhtaudet ja ruoantähteen tuhkaksi. Täydellisen
puhdas uuni ilman hankausta!

✓ Intuitiivinen ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.

✓ cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen
lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.

✓ Luotettava roastingSensor-paistolämpömittari varmistaa, että saat
aina haluamasi paistotuloksen.

✓ 3D hotAir -kiertoilmatoiminnolla saat täydellisen paistotuloksen
jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 900 x 600 x 600
Virtajohdon pituus (cm) : 120
Nettopaino (kg) : 68,996
Bruttopaino (kg) : 73,0
EAN-koodi : 4242003807682
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) : 63
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,77
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,1
Liitännän arvo (W) : 7850
Tarvittava sulake (A) : 16
Jännite (V) : 220-240
Taajuus (Hz) : 50; 60
Pistokkeen tyyppi : ilman pistoketta

Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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iQ500, Vapaasti sijoitettava liesi
induktiotasolla, metalli
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Tuotekuvaus

● Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)

Keittotason tyyppi / Toiminnot
● 4 induktiokeittoaluetta
● powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla
● combiInduction-siltatoiminto, jonka avulla voit yhdistää kaksi

keittoaluetta
● MoveMode-toiminto, jossa voit etukäteen määrittää keittoalueiden

lämpötilat haluamiksesi. Siirrä kiehauttamisen jälkeen kattila
syrjään lämpimänäpitoon.

● quickStart-toiminto
● reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista

aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
● 17 tehotasoa

Uunimalli / toiminnot
● Uunin tilavuus: 63 l
● Monitoimiuuni, jossa mm. 3D-kiertoilma Plus
● 9 uunitoimintoa: ylä-/alalämpö, erillinen alalämpö, 3D kiertoilma

Plus, pizzatoiminto, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli
● cookControl-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta.

Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
● coolStart
● Pikakuumennus uunille

Käyttömukavuus
● on: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika

poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin
uuni puhdistuu kuin itsestään.

● single point meat probe
● : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan

sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy
automaattisesti pois päältä.

● TouchControl MultiTouch
● Vaimennettu sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
● Valaistus uunin katossa: 1 kpl 25 W
● Elektroninen kello, jossa Hälytin, Aikaohjattu käyttö
● Ajastin kytkee keittoalueen pois toiminnasta halutun ajan kuluttua
● irrotettavat pellinkannakkeet, ulosvedettävät telesk. 2-kert.

Muotoilu
● SE52
● 7-osainen
● kyllä
● lightControl: valaistu valitsin
● kokolasi premium

Turvallisuus
● digitaalinen, 2-vaiheinen
● Keittotason turvallisuus: lapsilukko, Lapsilukko, aikarajoitus,

kattilantunnistus, Power Management
● Uunin turvallisuus: lapsilukko, Mekaan. Luukun lukitus,

turvakatkaisu, uuni, Elektron. Luukun lukitus
● 30 °C

Asennus
● S1
● Korkeussäädettävät jalat
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Mittapiirustukset


