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iQ100, Elektrisch fornuis, wit
HK9P00220

Toebehoren geïntegreerd

1 x Rooster

1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ625071 Braadplaat
HZ438301 Telescooprails 3-voudig
HZ333001 Deksel voor Profi-braadslede
HZ327000 Broodbaksteen
HZ317000 Pizzavorm

Het moderne vrijstaande fornuis met vitrokeramische kookplaat
verkort de kooktijd dankzij de functie snel voorverwarmen

✓ 3D-hetelucht: perfecte bakresultaten op drie verschillende hoogtes
dankzij de innovatieve hetelucht verdeling.

✓ Voldoende plaats voor grote potten en pannen dankzij de variabele
kookzone van 21 cm.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
Afmetingen van het toestel (mm) : 850 x 600 x 600
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 120
Nettogewicht (kg) : 49,534
Brutogewicht (kg) : 53,3
EAN-code : 4242003807262
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 66
Energie-efficiëntieklasse : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,79
Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,2
Aansluitwaarde (W) : 10800
Minimale smeltveiligheid (A) : 16
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : zonder stekker

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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Kenmerken

● Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A (op een schaal van A
+++ t/m D) Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.98 kWh
Energieverbruik bij hetelucht: 0.79 kWh Aantal ovenruimtes: 1
Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 66 l

Kookplaat:
● Vitrokeramisch
● vooraan links: normale zone 1.8 kW
● achteraan links: uitbreidbare zone 2.4 kW
● achteraan rechts: normale zone 1.2 kW
● vooraan rechts: variabele zone 2.2 kW
● Restwarmte-aanduiding voor ieder kookveld

Oventype / verwarmingswijze:
● Vrijstaand elektro-elektro fornuis met 7 verwarmingswijzen: 3D

warme lucht Plus, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht,
Pizzastand, Onderwarmte, Warme lucht zacht, Grote VARIO-grill

● Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
● Volume van de binnenruimte: 66 l
● Snel voorverwarmen
● Binnenruimte in grijs email

Inhangrooster / Uittreksysteem:
● Gladde ovenwanden met inhangrooster

Reiniging:
● Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:
● Halogeenverlichting
● Koelfront: 50°C (bij oven aan 180°C)
● Lade voor keukenbenodigdheden
● In de hoogte verstelbare pootjes

Toebehoren:
● 1 x Universele braadslede, 1 x Rooster

Technische informatie:
● Lengte aansluitkabel: 120 cm
● Nominale spanning: 220 - 240 V
● Totale aansluitwaarde: 10.8 kW

Afmetingen:
● Afmetingen toestel (HxBxD): 850 x 600 x 600 mm
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Maattekeningen


