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iQ700, Zmywarka do zabudowy w
pełni zintegrowana, 60 cm
SN678X36UE

System brilliantShine z Turbosuszeniem Zeolite® dla
wspaniałego blasku Twoich kieliszków; varioSpeed Plus zapewni
do 3 razy szybsze zmywanie i suszenie naczyń.
✓ System brilliantShine: doskonała współpraca Turbosuszenia
Zeolith®, funkcji dodatkowej Extra Połysk, specjalnego zaworu
czystej wody oraz programu szkło 40°C dla nadzwyczajnych
efektów zmywania i suszenia szklanych naczyń.
✓ varioSpeed Plus - zmywanie i suszenie nawet do 3 razy szybsze.
✓ emotionLight - specjalne światło podświetlające całe wnętrze
zmywarki.
✓ timeLight: czas pozostały do zakończenia zmywania wyświetlany
jest na podłodze.
✓ System Home Connect: dostęp i kontrola pracy zmywarki
niezależnie gdzie sie znajdujesz - za pomocą aplikacji Home
Connect (dostępnej dla systemów iOs oraz Android.)
✓ Program auto - po naciśnięciu jednego przycisku program
samodzielnie kontroluje przebieg całego procesu zmywania
dostosowując temperaturę i ilość pobieranej wody do stopnia
zabrudzenia umieszczonych w zmywarce naczyń.
✓ Dzięki innowacyjnej technologii Zeolith, zmywanie jest 10%
bardziej oszczędne niż wynosi norma dla najwyższej klasy
efektywności energetycznej A+++,
✓ Zmywa ekstremalnie cicho - idealna do otwartych kuchni.
✓ Funkcja specjalna higienaPlus - antybakteryjne zmywanie w
podwyższonej temperaturze dla uzuskania maksymalnej higieny.
✓ aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych
na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
✓ Mechaniczna blokada drzwi - zapobiega niezamierzonemu
otworzeniu drzwi podczas zmywania
✓ 10 lat gwarancji na przerdzewienie komory zmywarki. Obietnica
jakości Siemens.
✓ Silnik iQdrive - bardzo wydajny, cichy, trwały oraz niemal
bezawaryjny napęd.
✓ Asysten Dozowania - pozwala uwolnić całą moc detergentu
zawartego w tabletce w celu osiągnięcia pełnej wydajności
zmywania.

Wyposażenie
Dane techniczne
Zużycie wody (l) : 7,7
Typ budowy : Do zabudowy
Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) : 0
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 815-875 x 600 x 550
Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) :
Wyposażenie dodatkowe
1150
Nóżki o regulowanej wysokości : Tak - tylko z przodu
SZ73640
Kosz do mycia długich szklanek i kielisz
Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) : 60
SZ73300
Stojak na 4 duże kieliszki do wina
Regulacja wysokości cokołu : Pionowo i poziomo
SZ73100
koszyk na sztucce
Masa netto (kg) : 44,830
SZ73000
Wyposażenie dodatkowe do zmywarek
Masa brutto (kg) : 47,0
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 uziemieniem
Długość węża doprowadzającego (cm) : 165
Długość węża odprowadzającego (cm) : 190
Kod EAN : 4242003849293
Pojemność - liczba kompletów : 13
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
A+++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :
211,00
Zużycie energii (kWh) : 0,73
Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA
Wyprodukowano przez BSH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego
Siemens
AG
DYREKTYWA
(2010/30/WE)
: 0,50
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Wyposażenie
Parametry techniczne
● 13 kompletów naczyń
● Klasa efektywności energetycznej: A+++ (na skali klasy
efektywności energetycznej od A+++ do D)
● Zużycie energii: A+++ -10%; 211 kWh
● Zużycie energii w programie Eco 50: 211 kWh/rok przy 280
cyklach zmywania po podłączeniu do zimnej wody. Zużycie energii
uwzględnia funkcje stand-by.
● Zużycie energii w programie Eco 50: 0.73 kWh
● Zużycie energii off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
● Zużycie wody w programie Eco 50: 2156 l/rok przy 280 cyklach
standardowych w ciągu roku.
● Zużycie wody w programie Eco 50: 7.7 l
● Zużycie wody w programie Auto 45-65°C: od 6 do 17 L w
zależności od poziomu zabrudzeń naczyń
● Klasa efektywności suszenia: A
● Poziom hałasu: 42 dB (re 1 pW)
Programy i funkcje
● 8 Programów: garnki 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, cichy 50 °C,
krótki 60 °C, szkło 40 °C, szybki 45 °C, mycie wstępne
● 5 Funkcji dodatkowych: Home Connect, Strefa Intensywna,
VarioSpeed Plus, Higiena Plus, Extra Połysk
● Czyszczenie Zmywarki - Program
● 6 temperatur
● Turbosuszenie Zeolith
● Optymalizacja zużycia wody
● 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
● emotionLight: niebieskie
● Obsługa od góry
● Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości
przedstawiający symbole graﬁczne i zwykły tekst
● Zegar czasu rzeczywistego
● Sygnał akustyczny na koniec programu
● timeLight
● Kolor diody LED: niebieski
● Programowanie czasu startu: 1-24 h
● Wskaźnik braku soli na panelu
● Wskaźnik braku nabłyszczacza na panelu
System koszy
● System koszy varioFlex Pro
● Szuﬂada vario3 Pro - dodatkowy poziom załadunku
● Kosze w kolorze srebrnym z uchwytem do wyciągania dolnego
kosza w kolorze srebrno-niebieskim
● 3 poziomowy system rackMatic
● 6 składanych przegród w górnym koszu
● 8 składanych przegród w dolnym koszu
● 2 półki na ﬁliżanki w górnym koszu

●
●

2 półki na ﬁliżanki w dolnym koszu
Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

Obsługa
● aquaStop: gwarancja Siemens AGD, w przypadku szkód powstałych
na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
● Mechaniczne zabezpieczenie przed otworzeniem przez dzieci
● easyLock
● Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący twardość wody
● Regulacja wysokości tylnych nóżek od przodu
● Blacha chroniąca blat przed parą
Wymiary
● Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm
*Warunki gwarancji dostępne pod adresem https://www.siemenshome.bsh-group.com/pl/gwarancja-aquastop-zmywarki
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Rysunki wymiarowe

