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iQ500, Induktiotaso integroidulla
liesituulettimella, 70 cm
ED731FQ15E

Lisävarusteet

HZ9VRUD0 : , HZ9VRPD0 : , HZ9VRCR0 : , HZ9VEDU0 : , HZ9VDSS1 : ,
HZ9VDSM2 : , HZ9VDSM1 : , HZ9VDSI1 : Yhdyskpl, litteä&pyöreä
90°mutka , HZ9VDSI0 : , HZ9VDSB4 : , HZ9VDSB3 : , HZ9VDSB2 : ,
HZ9VDSB1 :

Tyylikäs induktiotaso, jossa on täydellisesti upotettu
tuuletinjärjestelmä.

✓ Yhdistä kaksi keittoaluetta yhdeksi – combiZone.

✓ touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla
suoraan haluttua tehoa tai liu'uttamalla sormea asteikolla.

✓ inductionAir Plus takaa minimaalisen äänitason tehotasosta
tinkimättä.

✓ Käyttäjäystävällisyyttä ja vähemmän puhdistustyötä
kolminkertaisen ylivuotosuojauksen ja helposti käsiteltävän
puhdistusratkaisun ansiosta.

✓ Kätevää ruoanvalmistusta ennalta säädettyjen tehojen ansiosta:
käytä etummaista keittoaluetta ruoan valmistamiseen, takimmaista
ruoan hauduttamiseen ja lämpimänäpitoon ‒ powerMove.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energialähde : Sähkö
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 223 x 560-560 x 490-490
Leveys (mm) : 710
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 223 x 710 x 522
Pakkauksen mitat (mm) : 431 x 950 x 672
Nettopaino (kg) : 23,945
Bruttopaino (kg) : 28,8
Jälkilämmön merkkivalo : Ei ole
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pintamateriaali : lasikeraaminen
Pinnan väri : musta
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 110
Sealed Burners : Ei
powerBoost-toiminto kaikille induktiokeittoalueille : All
Teho - 2. lämpöelementti : 3.6
Poistoilman virtaus (m3/h) : 500
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 615.0
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m3/h) : 500
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m³/h) : 622
Melutaso (dB re 1 pW) : 69
Hajusuodatin : Ei
Toimintatapa : Muunneltava
Delay Shut off modes : 30
Sähköliitäntäteho (W) : 7400
Jännite (V) : 220-240/380-415
Taajuus (Hz) : 50-60
Väri : musta
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) : 110
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 223 x 560-560 x 490-490
Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 223 x 710 x 522
Pakkauksen mitat (mm) : 431 x 950 x 672
Nettopaino (kg) : 23,945
Bruttopaino (kg) : 28,8
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Valmistanut BSH Siemens AG:n myöntämällä tavaramerkin käyttöluvalla
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Tuotekuvaus

Ominaisuudet
● touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla

sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa

Design
● Kehyksetön, edessä fasettihionta

Käyttömukavuus
● 4 induktiokeittoaluetta, joissa keittoastiantunnistus
● Kaksi combiZone-keittoaluetta. combiZone toimii joko kahtena

tavallisena keittoalueena, tai sen voi laajentaa yhdeksi suureksi
keittoalueeksi.

● powerMove-toiminto, jossa kattilan siirtäminen riittää aktivoimaan
keittotason eri lämpötila-alueet. Ei erillistä lämpötilanvalintaa.,
MoveMode-toiminto

● reStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista
aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

● quickStart-toiminto
● Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan

kuluttua
● Hälytin
●

● 17 tehotasoa

Ympäristö ja turvallisuus
● Keittoastian tunnistus
● Jälkilämmönosoitin
● Päävirtakytkin
● Energiankulutuksen näyttö

Nopeus
● powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto

voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen
keittoalue ei ole käytössä)

Keittoalueiden tehot

Asennus
● Asennusmitat: 223 mm x 560 mm x 490 mm
● Laitteen mitat (L/S): 710 mm x 522 mm
● Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappirunkoon.
● Minimi työtason paksuus: 16 mm
● Liitäntäjohdon pituus: 110 cm
● Sähköjohto sisältyy pakkaukseen
● Liitäntäteho: 7.4 kW

Integroitu tuuletinjärjestelmä
● Induktiokeittotaso tehokkaalla, täysin integroidulla

tuuletinjärjestelmällä.
● Voidaan asentaa sekä hormiliitäntäisenä tai huoneilmaan

palauttavana. Yksi seuraavista lisävarusteista tarvitaan asennusta
varten: 

● - HZ9VEDU0 hormiliitäntää varten.
● - HZ9VRPD0 kun asennus tehdään huoneilmaan palauttavana,

osittain tai kokonaan putkitettuna. Pakkaus sisältää cleanAir-
aktiivihiilisuodattimen.

● - HZ9VRUD0, kun asennus tehdään huoneilmaan palauttavana,
kokonaan putkittamattomana. Pakkaus sis. cleanAir-suodattimen.

● Lasikeraamiseen pintaan tyylikkäästi täysin huullettu tuuletin
mahdollistaa kattiloiden vapaan siirtelyn liesitasolla.

● Tuuletinjärjestelmä, jossa on 9 elektronisesti hallittavaa
tehotasoa sekä 2 intensiivitehoa, jotka palautuvat automaattisesti
normaaliteholle. touchSlider-ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta
joko liu'uttamalla sormea asteikolla tai koskettamalla suoraan
haluttua tehoa: 

● - tuuletinjärjestelmä kytkeytyy päälle automaattisesti, kun
keittotasoa käytetään.

● - automaattinen viivästetty poiskytkentä eliminoi hajut
ruoanvalmistuksen jälkeen. Viive hormikytkennällä 12 minuuttia,
huoneilmaan palauttavana 30 minuuttia. Voidaan kytkeä pois
päältä myös manuaalisesti.

● - Myös täysin manuaalinen käyttö on mahdollinen touchSlider-
ohjaus: nopea ja helppo tehonvalinta joko liu'uttamalla sormea
asteikolla tai koskettamalla suoraan haluttua tehoa kautta.

● Tuuletin käynnistyy automaattisesti, kun keittoaluetta käytetään.
● Automaattinen viive virrankatkaisussa ruoanvalmistuksen jälkeen:

erityisen hiljainen tuuletustaso, jonka kesto on 12 minuuttia,
jos laite on liitetty hormiin ja 30 minuuttia, jos keittotaso on
huoneilmaan palauttava. Jälkikäynnin voi katkaista manuaalisesti.

● Tyylikkäästi integroidut, laaja-alaiset teräksiset rasvasuodattimet,
joissa on 12 kerrosta suodatinpintaa. Rasvansuodatusteho on 94 %.

● Kaikki osat ovat helposti puhdistettavia ja kuumuuden kestäviä,
kestävät pesun astianpesukonessa.

● Keittotasoon integroitu 200 ml nesteenkeräysastia kerää
tehokkaasta esimerkiksi vahingossa ylikiehuvan nesteen.

● Lisäturvaa tuo suurempi nesteenkeräysastia (700 ml), joka
kerää vahingossa liedelle kaatuneen nesteen turvallisesti. Astia
sijaitsee tason alla, se on helppo irrottaa ja pestä tarvittaessa
astianpesukoneessa.

● Nesteenkeräysastioiden yhteenlaskettu tilavuus 900ml (200ml +
700ml).

● Vesitiivis tuuletinjärjestelmä.
● EU energialuokitus: B (asteikolla A+++ - D).
● Äänitaso min. standardiasetuksella & maks. standardiasetuksella:

42 dB  & 69 dB .
● Optimoitu hajunpoistoteho erityisesti ns. vaikeiden hajujen, joilla

on monimutkaisen molekyylirakenne, poistoon. Esim. kalan haju.
● Hiljaiset suodattimet, joissa optimoitu psykoakustiikka.
● Hormiasennus: laitteeseen integroidut huipputehokkaat matalan

äänitason suodattimet (2 x 2 kpl) vähentävät laitteen tuottamaa
äänitasoa ja parantavat psykoakustiikkaa.

Suunnittelu ja asennus
● Voidaan asentaa sekä hormiliitäntäisenä tai huoneilmaan

palauttavana. Yksi seuraavista lisävarusteista tarvitaan asennusta
varten:  

● - HZ9VEDU0 hormiliitäntää varten. 
● - HZ9VRPD0 kun asennus tehdään huoneilmaan palauttavana,

osittain tai kokonaan putkitettuna. Pakkaus sisältää cleanAir-
aktiivihiilisuodattimen.

● - HZ9VRUD0, kun asennus tehdään huoneilmaan palauttavana,
kokonaan putkittamattomana. Pakkaus sis. cleanAir-suodattimen.

● Voidaan asentaa keittiösaarekkeeseen tai seinänviereiseen
kaapistoon.

● Laitteeseen tulee olla pääsy alapuolelta, esim. nesteenkeräysastian
tyhjennystä varten.
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Mittapiirustukset
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