
SN 436S02IS rostfritt stål

SN 436W02IS vit

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
k Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A k 
Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l

vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då
maskinen är kopplad till kallvatten)

k 13 standardkuvert
k Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner
k 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas

40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
k 3 specialfunktioner: varioSpeed Plus, intensiveZone,

hygienePlus
k Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och

kalkavlagringar

Design och komfort
k varioFlex korgsystem
k Variabel bestikkorg i underkorgen
k doseringsAssistent
k 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
k Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning 
k auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp

Teknik
k iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
k Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
k Avhärdningselektronik
k Elektronisk saltindikator
k Elektronisk glansmedelsindikator
k Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat

microfilter
k Innerbehållare i rostfritt stål

Diskmaskin, 60 cm
För underbyggnad
SN 436S02IS

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.siemens-home.se
Konsumentinformation: 08-734 12 99.

NYHET!



Säkerhet
k aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
k Barnsäkerhet: Funktionsspärr för manöverpanelen

Installation
k Bakre fot justerbar framifrån

Extra tillbehör / Passar till
Q 8CNPG0060 Droppskyddsbricka 189 kr
SZ 72010 aquaStop förlängning 340 kr
SZ 73005 Rostfria sidolister, 81,5 cm 340 kr
SZ 73640 Glas/Kopp-korg 467 kr

EAN-kod
4242003790052

Basfakta
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A+++
Buller (dB re 1 pW): 44
Referensprogrammets totala programtid (min): 235
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175
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Piktogramförklaringar

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.

Energieffektivitetsklass A+++

EU:s energiklassmärkning, som har funnits sen
1995, ger standardiserade uppgifter om
hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s energiklassmärkning
går från A+++ (bäst) över A till G (sämst).

iQdrive

Lägre energiförbrukning med samma effekt,
korta programtider med optimalt diskresultat
och en behaglig, tyst gång för samtliga program
– allt detta klarar iQdrive-motorn utan problem.
Och alla dessa fördelar till trots är maskinen
praktiskt taget slitagefri.

autoProgram

När du trycker på knappen för autoProgram
aktiveras aquaSensor, som känner av hur
smutsigt vattnet är och anpassar vattenmängd
och temperatur.

varioSpeed Plus

Genom att trycka på varioSpeed Plus-knappen
förkortar du disktiden med upp till 66 %*. Den
förkortade tiden återspeglas omedelbart i
displayens resttid. Resultat: Optimalt ren och
torr disk på kortare tid. * Gäller inte fördisk och
snabbprogram.

doseringsAssistenten

Tack vare doseringsassistenten faller
maskindisktabletten rakt ner i en speciellt
utformad behållare som underlättar för
spolarmens vattenstråle att lösa upp tabletten
snabbt och kontrollerat. Diskmedlet fördelas
därefter jämnt inuti maskinen och du får alltid
ett perfekt diskresultat.

aquaStop

aquaStop® skyddar mot alla vattenskador,
oavsett om det gäller en läckande slang eller
otätheter i maskinen. Siemens garanterar
säkerheten maskinens hela livslängd.

Siemens Special edition

Produkten säljs av speciellt utvalda Siemens
återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn
08/734 1200 för närmare information!
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