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iQ500
SN258I00IE
speedMatic Zmywarka 60 cm
wolnostojąca, kolor silver Inox

Wyposażenie dodatkowe

SZ73640 Kosz do mycia długich szklanek i kielisz
SZ73300 Stojak na 4 duże kieliszki do wina
SZ73100 koszyk na sztucce
SZ73001 Kaseta do mycia srebrnych sztućców
SZ73000 Wyposażenie dodatkowe do zmywarek

VarioSpeed Plus - 3x szybsze zmywanie i suszenie. Większa
elastyczność załadunku dzięki komfortowemu systemowi koszy.

✓ varioSpeed Plus - zmywanie i suszenie nawet do 3 razy szybsze.

✓ Więcej elastyczności dla wygodniejszego załadunku dzięki koszom
varioFlex.

✓ Program auto - po naciśnięciu jednego przycisku program
samodzielnie kontroluje przebieg całego procesu zmywania
dostosowując temperaturę i ilość pobieranejwody do stopnia
zabrudzenia umieszczonych w zmywarce naczyń.

✓ Klasa efektywności energetycznej A+++: zmywa szczególnie
efektywnie.

✓ Zmywa ekstremalnie cicho - idealna do otwartych kuchni.

Wyposażenie

Dane techniczne

Zużycie wody (l) : 9,5
Typ budowy : Wolnostojące
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 815
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :
1155
Nóżki o regulowanej wysokości : Tak - tylko z przodu
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) : 20
Regulacja wysokości cokołu : Nie
Waga netto (kg) : 54,0
Waga brutto (kg) : 56,0
Moc przyłączeniowa (W) : 2400
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50; 60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 175
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Długość węża doprowadzającego (cm) : 140
Długość węża odprowadzającego (cm) : 190
Kod EAN : 4242003792827
Pojemność - liczba kompletów : 13
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
234
Zużycie energii (kWh) : 0,82
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA
DYREKTYWA (2010/30/WE) : 0,50
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA
(2010/30/WE) : 0,50
Roczne zużycie wody (l/annum) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
2660
Efektywność suszenia : A
Program referencyjny : Eco
Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.) : 235
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 44
Sposób instalacji : Urządzenie do zabudowy pod blatem

'!2E20AD-hjcich!

Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG
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iQ500
SN258I00IE
speedMatic Zmywarka 60 cm
wolnostojąca, kolor silver Inox

Wyposażenie

Parametry techniczne

● 13 kompletów naczyń

● Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy
efektywności energetycznej od A+++ do D)

● Zużycie energii w programie Eco 50: 234 kWh/rok przy 280
cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii
uwzględnia funkcje stand-by.

● Zużycie energii w programie Eco 50: 0.82 kWh

● Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W

● Zużycie wody w programie Eco 50: 2660 l/rok przy 280 cyklach
standardowych w ciągu roku.

● Zużycie wody w programie Eco 50: 9.5 l

● Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 7 do 18 L w
zależności od poziomu zabrudzeń naczyń

● Klasa efektywności suszenia: A

● Poziom hałasu: 44 dB (re 1 pW)

Programy i funkcje

● 8 Programów: garnki 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, cichy 50 °C,
szkło 40 °C, 1h 65 °C, szybki 45 °C, mycie wstępne

● 4 Funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, varioSpeed Plus, Higiena
Plus, Suszenie Extra

● Czyszczenie Zmywarki - Program

● 5 temperatur

● Asystent Dozowania

● Silnik iQdrive

● aquaSensor, Sensor załadunku

● Wymiennik ciepła

● Technika naprzemiennego mycia

● Elektroniczna regeneracja

● Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

● Materiał, z którego wykonany jest zbiornik bębna: stal szlachetna

● Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny

● Wskaźniki w kolorze niebieskim

● Wskaźnik czasu do końca programu w minutach

● Wskaźnik przebiegu programu

● Programowanie czasu startu: 1-24 h

● Wskaźnik braku soli na panelu

● Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu

● antiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed
odciskami palców

System koszy

● System koszy VarioFlex

● Kosze w kolorze srebrnym

● 3 poziomowy system rackMatic

● Składane półki w górnym koszu (2x)

● Składane półki w dolnym koszu (4x)

● Uchwyt do mycia długich noży w górnym koszu

● Kosz na sztućce w dolnym koszu

Obsługa

● aquaStop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu

● Elektroniczna blokada przycisków

● easyLock

Wymiary

● Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm


