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iQ300, Plne zabudovateľná umývačka
riadu, 60 cm
SN736X19NE

Zvláštne príslušenstvo

SZ73640 Set pre umývanie pohárov na stopke
SZ73300 Držiak pohárov
SZ73100 Kôš na príbory
SZ73035 Sada nerezových dekoračných líšt
SZ73005 Vyrovnávacia + upevňovacia sada
SZ73000 Umývací set pre vázy a dózy
SZ72010 Predĺženie aquaStop

varioSpeed Plus pre až 3x rýchlejšie umývanie a sušenie:
inovatívne technológie pre inteligentné používanie a dokonalosť
v každom smere.

✓ S varioSpeed Plus je umývanie a sušenie riadu až 3x rýchlejšie, pri
zachovaní žiarivých výsledkov.

✓ infoLight: lúč modrého svetla je počas umývania projektovaný na
zem, po ukončení umývania a sušenia svetlo zhasne.

✓ Viac flexibility pre pohodlnejšie ukladanie riadu so systémom košov
varioFlex a príborovou zásuvkou varioDrawer.

✓ V troch úrovniach výškovo nastaviteľný horný kôš - rackMatic.

✓ Automatická optimalizácia celého umývacieho procesu pre
dosiahnutie najlepších možných výsledkov a maximálnej efektivity
- Automatický program.

Výbava

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti: E
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu: 95 kWh
Maximálny počet súprav riadu: 14
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus: 9,5 l
Čas trvania programu: 3:45 h
Emisia hluku šíreného vzduchom: 44 dB(A) re 1 pW
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: B
Konštrukcia: Vstavaný spotrebič
výška bez pracovnej dosky: 0 mm
rozmery spotrebiča: 815 x 598 x 550 mm
Rozmery niky: 815-875 x 600 x 550 mm
aprobačné certifikáty: , VDE
Hĺbka pri otvorených dvierkach: 1150 mm
výškovo nastaviteľné nožičky: áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek: 60 mm
Hmotnosť netto: 35,178 kg
hmotnosť brutto: 37,5 kg
príkon: 2400 W
istenie: 10 A
napätie: 220-240 V
frekvencia: 50; 60 Hz
Dĺžka prívodného kábla: 175 cm
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice: 165 cm
Dĺžka odpadovej hadice: 190 cm
EAN: 4242003858424
Spôsob montáže: plne integrovateľný
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Vyrobené BSH v licencii k ochrannej známke Siemens AG.
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Výbava

Výkon a spotreba
● kapacita:14súprav riadu
● trieda spotreby energie:A++(na stupnici triedy energetickej

účinnosti od A+++ do D)
● spotreba energie v programeeco50 °C:266 kWh/rok na základe 280

štandardných umývacích cyklov (napojenie na studenú vodu) a
spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie; skutočná spotreba
energie závisí od spôsobu používania spotrebiča

● spotreba energie pri programeeco50 °C:0.93 kWh
● spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania v

zapnutom stave:0.1 W/0.1 W
● spotreba vody v programeeco50 °C:2660litrov/rok, na základe 280

štandardných umývacích cyklov; skutočná spotreba vody závisí od
spôsobu používania spotrebiča

● spotreba vody pri programeeco50 °C:9.5 l
● trieda účinnosti sušenia:A; na stupnici od G (najhoršia účinnosť) do

A (najlepšia účinnosť)
● uvedené hodnoty sa vzťahujú na programeco50 °C; tento program

je vhodný pre umývanie bežne zašpineného riadu a jedná sa o
najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a
energie

● doba trvania programuEco50 °C:225 min
● trvanie režimu ponechanie
● v zapnutom stave:0 min
● hlučnosť:44dB(A) re 1 pW
● spotreba energie pri napojení na teplú vodu (programeco50 °C):0.7

kWh
● spotreba vody v programe auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na

stupni zašpinenia riadu

Programy a špeciálne funkcie
● 6programov:intenzívny70 °C,auto45-65 °C,eco50 °C,sklo40

°C,hodinový65 °C,predumytie
● 3 špeciálne funkcie:VarioSpeedPlus,intensiveZone,Extra sušenie
● program starostlivosť o umývačku
● 5 umývacích teplôt

Technológia oplachovania a sušenia
● speedMatic hydraulický systém
● dávkovací asistent
● iQdrive
● aquaSenzor,senzor naplnenia
● automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
● výmenník tepla
● technika striedavého umývania
● regeneračná elektronika
● samočistiaci filtračný systéms trojvrstvovým zvlneným filtrom
● materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

Bezpečnosť
● tlačidlá ovládania hore
● popisky na paneli: anglický text
● ukazovateľ zbytkového času v minutách
● akustický signál ukončenia programu
● infoLight
● farba ukazovateľa: modro / biela
● časová predvoľba 1-24 hod
● elektronický ukazovateľ nedostatku soli

● elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla

Ukazovatele stavu a obsluha
● príborová zásuvka varioDrawer
● farba dolného koša:strieborno/tmavo sivá
● 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému

rackMatic
● 2 rady sklopných tŕňov na taniere v hornom koši
● 4 rady sklopných tŕňov na taniere v spodnom koši
● 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši
● 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši

Komfort
● aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade

poškodenia vodou - po celú dobu životnosti spotrebiča*
● systém ochrany skla
● spredu nastaviteľné nožičky
● vr. násypky na soľ
● vrátane ochranného plechu pre podstavbu (ochrana pred parou)

Rozmery
● rozmery spotrebiča (V x Š x H):81.5x59.8x55cm

* záručné podmienky nájdete nahttps://www.siemens-home.bsh-
group.com/sk/zakaznicky-servis/zaruka
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Rozmerové výkresy


