
1/3

iQ500, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, valkoinen
SN45ZW49CS

Lisävarusteet

SZ73640 Lasikori
SZ73300
SZ73100 Ruokailuvälinekori
SZ73005 Kiinnityslistat, teräs
SZ73000
SZ72010

Zeolith®-astianpesukone, jossa on erillinen hellävarainen
pesualue laseille.

✓ varioSpeed Plus on demand – kolme kertaa nopeampi
pesuohjelma, käynnistettävissä milloin ja missä vain Home Connect
-sovelluksen kautta.

✓ flexComfort-korit on suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne
suojaavat lasejasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.

✓ glassZone – hellävarainen ja huolellinen puhdistus arvokkaimmille
ja herkimmille laseillesi.

✓ Taloudellinen kuivaus ja säihkyvää puhtautta: Zeolith®-kuivaus.

✓ emotionLight-sisävalo valaisee koneen sisätilat optimaalisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) : 9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 815 x 598 x 573
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) : 47,830
Bruttopaino (kg) : 50,0
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 : 4242003876404
Astiastojen lukumäärä : 14
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :
237,00
Energiankulutus (kWh) : 0,83
Virrankulutus päällejättötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 5,00
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 2660
Kuivatusteho : A
Referenssiohjelma : Eco
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min) : 235
Melutaso (dB re 1 pW) : 42
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla



2/3

iQ500, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, valkoinen
SN45ZW49CS

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus
● Tilavuus (standardi): 14 astiastoa
● Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
● Kuivaustehokkuusluokka: A
● Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
● Äänitaso (Silence-ohjelma): 40 dB(A) re 1 pW
● Home Connect

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
● 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto 45-65°, Intensiivinen, Pika 60°, Pika 45°,

brilliantShine, Silence, Esihuuhtelu
● 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry,

intensiveZone, varioSpeed Plus
● Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
● Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
● Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -

sovelluksen kautta
● Käynnistysajastin 1-24 h

Muotoilu ja käyttömukavuus
● Joustava flexComfort-korijärjestelmä
● varioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
● emotionLight-sisävalaistus
● Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät ylemmässä korissa
● Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa ja 3. ylätasolla
● Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
● 3-tasoinen rackMatic-korihissi
● dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee

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

pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin
mukaan

● Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka
● Zeolith®-kuivaus
● 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
● Ohjelmavaiheen näyttö, Elektroninen jäljellä olevan pesuajan

näyttö, vedentulo
● aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
● lapsilukitus valitsimille
● Lisävaruste: höyrysuoja
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iQ500, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, valkoinen
SN45ZW49CS

Mittapiirustukset


