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iQ700
Kompakt ångugn
Rostfritt stål
CS656GBS2

Medföljande tillbehör

1 x Ångbehållare, perforerad, storlek S, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek
XL, 1 x Ångbehållare, operforerad, storlek S, 1 x Galler, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ66X650 Dekorlist
HZ66X600 Dekorlist, svart
HZ664000 Ugnsgaller (ångugn)
HZ638D18 Teleskoputdrag x1 för 45 cm ångugn
HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys
HZ632010 Långpanna, non-stick
HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys
HZ631010 Ugnsplåt, non-stick
HZ617000 Pizzaform, 35 cm
HZ327000 Pizzasten med träspade

Kompakt ångugn med fullSteam-funktion kombinerad med
mångsidig varmluftsugn.

✓ pulseSteam: Ångfunktion som ger maten en krispig yta och saftigt
inre.

✓ TFT touch display: användarvänlig navigation med bra
visningsfunktioner.

✓ ecoClean Plus: Ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts,
minskar obehalig lukt och gör ugnsrengöringen smidig.

✓ Energiklass A+ för mycket energisnål bakning och ugnstekning.

✓ cookControl Plus: Garanterad framgång med ett stort antal rätter
tack vare förinställda program.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : ädelstål
Konstruktion : Inbyggd
Luckhängning : underhängd lucka
Nischmått i mm (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D) : 455 x 594 x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 520 x 660 x 690
Panelmaterial : rostfritt stål
Material i luckan : glas
Nettovikt (kg) : 34,990
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm) : 150
EAN kod : 4242003839263
Säkring (A) : 16
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Elkontakt : jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 47
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A+
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,73
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/
EC) : 0,61
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,3
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Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner
● Volym: 47 l
● Energiklass A+ (på en skala från A+++ till D)
● 13 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme,

över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten
grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i
lågtemperatur, förvärmning, varmhållning

● Ugnsfunktioner med ånga: fullSteam ångugn - 100% ånga,
pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera
med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info),,
återuppvärmning, jäsning, upptining

● Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
● Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell

ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
● cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar

automatiskt.

Design
● TFT-Touchdisplay med klartext och bilder
● Digitalur
● Ugnens insida i antracit-färgad emalj
● Innerlucka i helglas
● Löstagbar vattentank 1 l

Komfort
● ecoClean på ugnens bakvägg rengöring på tak, bakpanel, gavlar
● LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av
● Ytterligare funktioner: avkalkningsprogram, kokpunktskontroll,

torkningsfunktion
● Snabbstart, med automatisk återgång
● Indikator för tom vattentank
● Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör
● Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet
● Värmeskyddad ugnslucka 40º C, uppmätt vid 180º C över- /

undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
● Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner,

säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start- /
stopptangent, luckströmbrytare
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Måttskisser


