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iQ500
Spis, 60 cm
Vit
HL9S7Y320U

Medföljande tillbehör

2 x Bakplåt, emalj, tål pyrolys, 1 x Galler, 1 x Långpanna, tål pyrolys

Extra tillbehör

HZ333001 Lock t långpanna, extra djup
HZ327000 Pizzasten med träspade
HZ317000 Pizzaform, 35 cm
HZ10420 Hällskydd spisar 50/60/70 cm (HEZ42TS)

Modern fristående spis med effektiv induktionshäll, pyrolytisk
activeClean®-självrengöring i ugnen och många praktiska
funktioner som gör matlagningen både effektivare och
bekvämare.

✓ Induktionshäll ger den bästa värmefördelningen exakt var du
behöver den - och med den extra powerBoost-funktionen går det
ännu snabbare.

✓ Med combiInduction kan också stora kokkärl användas.

✓ Med snabbstart nås önskad temperatur fortare och med coolStart
behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.

✓ activeClean: Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar
rester till aska som enkelt kan torkas bort.

✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.

✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat
med många olika maträtter.

✓ roastingSensor- pålitlig steksensor som garanterar ett perfekt
stekresultat.

✓ Med 3D hotAir får du fina bakresultat med upp till 3 plåtar
samtidigt tack vare innovativ värmefördelning.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
Produktmått i mm (H x B x D) : 900 x 600 x 600
Anslutningskabelns längd (cm) : 120
Nettovikt (kg) : 68,496
Bruttovikt (kg) : 73,0
EAN kod : 4242003807699
Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 63
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) : A
Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,93
Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/
EC) : 0,77
Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,1
Anslutningseffekt (W) : 7850
Säkring (A) : 16
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
Elkontakt : utan stickkontakt

Tillverkas av BSH under varumärkeslicens från Siemens AG
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Beskrivning

● Energieffektivitet A (på en skala från A+++ till D)

Hälltyp / Hällfunktioner
● 4 induktionszoner
● powerBoost-funktion för alla induktionszoner
● combiInduction en smart bryggfunktion som kan koppla ihop 2

zoner
● powerMove-funktion för innovativ och enkel effektstyrning
● quickStart-funktion
● reStart-funktion
● 17 effektlägen

Ugnstyp / Ugnsfunktioner
● Volym: 63 l
● Multifunktionsugn med 3D varmluft Plus
● 9 ugnsfunktioner: över-/undervärme, separat undervärme, 3D

varmluft Plus, pizzaläge, varmluftgrill, stor variogrill
● cookControl30 - automatiska program för olika maträtter
● coolStart-funktion för snabb uppvärmning av frysta maträtter
● Snabbstart, med automatisk återgång

Komfort
● activeClean - pyrolytisk självrengöring
● Stektermometer
● touchSlider-styrning - enkel och bekväm styrning
● nedtill, Mjukstängande ugnslucka - softClose
● Ugnsbelysning: 1 st (25 W) placering upptill
● Digitalur, timer, tidssatt tillagningstid
● Timer med avstängningsfunktion för alla kokzoner
● Löstagbara ugnsstegar, Dubbla teleskoputdrag

Design
● LCD-Display
● Digital funktionsdisplay
● Display som visar energiförbrukning
● lightControl: belysta vred
● Innerlucka i helglas

Miljö och Säkerhet
● Säkerhet häll: 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
● Säkerhet häll: Automatisk säkerhetsavstängning, controlPanel

Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa
kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, Kokkärlsavkänning,
powerManagement funktion

● Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, mekanisk luckspärr,
säkerhetsavstängning för ugn, inbyggd kylfläkt

● Värmeskyddad ugnslucka 30º C, uppmätt vid 180º C över- /
undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Installation
● Utdragbar förvaringslåda med 21 cm panel
● Justerbara fötter i höjdled
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Måttskisser


