Serie | 4

iQ300

iQ300

iQ300

Serie | 4
Kombinerad kyl/frys, 201 x 60 cm, inoxlook
KGV392LEA

iQ300
Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med
svart tryck
LC67KGM60

iQ300
Inbyggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HB574ABR0S

iQ300
Inbyggnadsmikro, 60 x 38 cm, Rostfritt
stål
BF520LMR0

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda
som håller frukt och grönsaker fräscha
längre genom optimal luftfuktighet.

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk
design och hög kapacitet.

Ugn med många funktioner.
Matlagningstiden kan
förkortas med snabbstart.
Pyrolysrengöringsprogrammet
activeClean® är det enklaste sättet att
hålla ugnen ren.

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm
nisch - tina, värm eller tillaga maten extra
snabbt.

• LED-belysning som ger en jämn invändig
•
•
•
•

belysning som inte bländar.
BigBox: extra stor fryslåda.
EasyAccess-hylla: utdragbar glashylla
som ger perfekt överblick och gör det
smidigare att lägga in och ta ut varor.
LowFrost-teknik minskar isbildning och
behöver sällan frostas av. Sparar tid och
energi.
VitaFresh minskar matsvinnet eftersom
frukt och grönt är fräscht längre

Tekniska data

• Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
• Genomsnittlig årlig energiförbrukning i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kilowattimmar (kWh/a) (EU) 2017/1369:
233
Frysfackens totala volym (EU 2017/1369):
94
Kylfackens totala volym (EU 2017/1369):
249
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU
2017/1369): 39
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU
2017/1369): C
Konstruktion: Fristående
Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
Bredd (mm): 600
Djup (mm): 650
Nettovikt (kg): 71,666
Anslutningseffekt (W): 90
Säkring (A): 10
Gångjärn: Höger omhängbar
Spänning (V): 220-240
Frekvens (Hz): 50
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm): 240
Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 17
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 1
Fläkt i kylen: Saknas
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 2
Flaskhylla/Flaskhyllor: Saknas
EAN kod: 4242005219025

• Den tysta motorn med hög
•
•
•
•

utsugningskapacitet avlägsnar effektivt
matos och fukt.
LED-lamporna ger dig optimal belysning
under matlagningen.
Lugnar ner matlagningsprocessen:
väldigt tyst
Med touchControl kan effektnivå och LED
belysning väljas direkt.
Intensivläge som tillfälligt höjer effekten
för att avlägsna kraftigt matos - återgår
automatiskt till normalläge.

Tekniska data

• Konstruktion: Skorsten
• Säkerhetsmärkning: CE, VDE
• Anslutningskabelns längd (cm): 130
• Höjd utan skorsten (mm): 323
• Minsta avstånd till elektrisk häll: 450
• Minsta avstånd till gashäll: 600
• Nettovikt (kg): 19,096
• Typ av reglage: Elektronisk
• Kapacitet frånluft (m³/h): 416
• Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m3/
h): 615.0

• Kapacitet kolfilter (m³/h): 409
• Luftflöde, intensivläge (m³/h): 700
• Antal lampor: 2
• Buller (dB re 1 pW): 58
• Stosdimension, diameter (mm): 120 / 150
• Fettfilter, material: Tvättbart aluminium
• EAN kod: 4242003880753

• Sidohängd lucka ger en optimal lösning
för inbyggnad.

• Med fastPreheat nås önskad temperatur
fortare.

• activeClean: Pyrolytisk rengöring som
•
•

hettar upp och förvandlar rester till aska
som enkelt kan torkas bort.
cookControl10: tio automatiska program
garanterar bra resultat.
Med 3D hotAir får du fina bakresultat
med upp till 3 plåtar samtidigt tack vare
innovativ värmefördelning.

Tekniska data

• Färg / Material, front: Rostfritt stål
• Konstruktion: Inbyggd
• Integrerat ugnsrengöringssystem:
EcoClean, Pyrolys

• Nischmått i mm (H x B x D): 585-595 x
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

560-568 x 550
Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 594
x 548
Emballagemått (H x B x D) (mm): 675 x
690 x 660
Panelmaterial: glas
Material i luckan: glas
Nettovikt (kg): 38,220
Nettovolym ugn (l): 71
Ugnsfunktioner: Hotair gentle, Pizzaläge,
Stor grill, Undervärme, Varmluft,
Varmluftsgrill, Över-/undervärme
Material i ugnsutrymmet: Other
Temperaturreglering: Elektronisk
Antal lampor: 1
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm): 120
EAN kod: 4242003858271

Tekniska data

• Typ av ugn: Enbart mikro
• Typ av reglage: Mekanisk
• Färg / Material, front: Rostfritt stål
• Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594
x 317

• Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm):
201.0 x 308.0 x 282.0

• Anslutningskabelns längd (cm): 130
• Nettovikt (kg): 16,358
• Bruttovikt (kg): 18,4
• EAN kod: 4242003805671
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iQ300

iQ500

iQ300

iQ300

iQ300
Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SN63H800UE

iQ500
Induktionshäll, 60 cm, Svart
ED677FSB5E

iQ300
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 rpm
WM14N2O3DN

iQ300
Värmepumpstumlare, 7 kg
WT45RHC7DN

En utmärkt diskmaskin med wifi och
med projektering av programstatus på
golvet. Kan styras med mobilen eller
röststyrning.

Den moderna kombinerbara
induktionshällen - för ökad flexibilitet när
du lagar mat.

8 kg iSensoric tvättmaskin med en tyst
och effektiv kolborstfri iQdrive-motor
med 10 års motorgaranti.

7 kg iSensoric torktumlare med
värmepump för energieffektiv torkning.

• Nu kan du laga mat med stora grytor och

• Med speedPack L för tvättmaskiner kan

• A++: energieffektivt torkning.
• Visar all viktig information klart och tydligt

•

•

•

• varioSpeed plus on demand – för en

•
•

•

•

diskcykel som är upp till tre gånger
snabbare och kan startas när som helst,
vart du än befinner dig tack vare Home
Connect-appen.
infoLight projicerar ett blått ljus på alla
typer av golv när programmet är igång.
Home Connect: få tillgång och kontroll
över din diskmaskin vart du än är via
Home Connect-appen (tillgänglig för iOS
och Android).
Favoritknappen – kombinera dina
personliga program och alternativ.
För ett snabbt, smidigt och individuellt
programval.
Autoprogrammet sköter hela
diskprocessen för ett skinande resultat.

Tekniska data

• Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
• Energiförbrukningen för 100 cykler med
ekoprogrammet (EU 2017/1369): 92

• Max. antal platsinställningar (EU
2017/1369): 12

• Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

per cykel (EU 2017/1369): 9,5
Programmets tidslängd (EU 2017/1369):
3:45
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU
2017/1369): 44
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU
2017/1369): B
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm): 0
Mått (mm): 815 x 598 x 550
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x
600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm): 1150
Justerbara fötter: Yes - all from front
Max höjdjustering (mm): 60
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt (kg): 35,950
Bruttovikt (kg): 38,3
Säkring (A): 10
Anslutningskabelns längd (cm): 175
Längd, tilloppsslang (cm): 165
Längd, avloppsslang (cm): 190
EAN kod: 4242003870334

•

•
•

stekpannor och du får en jämn värme
över en större yta - combiZone.
touchSlider gör det enkelt att ställa in
eller ändra temperatur med en enda
fingertryckning.
Förinställda effektlägen gör det enkelt
att justera temperaturen genom att
flytta kärlet mellan zonerna, helt utan
knapptryckning - powerMove.
Upp till 50 % mer effekt ger snabbare
tillagning - powerBoost-funktionen.
Timer med stoppfunktion ger säker
avstängning av kokzonen när
tillagningstiden löpt ut.

Tekniska data

• Produktkategori: Häll m intg.styrning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

glaskeram
Konstruktion: Inbyggd
Energiförsörjning: El
Antal zoner/plattor som kan användas
samtidigt: 4
Nischmått i mm (H x B x D): 51 x 560-560
x 490-500
Bredd (mm): 602
Produktmått i mm (H x B x D): 51 x 602 x
520
Emballagemått (H x B x D) (mm): 126 x
735 x 608
Nettovikt (kg): 13,071
Bruttovikt (kg): 14,3
Restvärmeindikator: Separat
Placering av reglagen: Framkant
Material produkt: Glaskeramik
Hällens färg: Svart
Säkerhetsmärkning: AENOR, CE
Anslutningskabelns längd (cm): 110
EAN kod: 4242003828038

•
•

du förkorta tvättiden eller tvätta på bara
15 minuter.
Visar tydligt all information och är lätt att
använda tack vare beröringsknapparna LED-display simple touch.
Outdoor: specialprogram för tvätt av
funktionstextilier så som sport- och
friluftskläder.
iQdrive-motor med 10 års motorgaranti effektiv, långlivad och tyst.

Tekniska data

• Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C
Vägd energiförbrukning i kWh per 100
tvättcykler för ekoprogram 40-60 (EU
2017/1369): 63
Maximal kapacitet i kg (EU 2017/1369):
8,0
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter
per cykel (EU 2017/1369): 48
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar
och minuter vid nominell kapacitet (EU
2017/1369): 3:35
Effektklass för centrifugering för
ekoprogram 40-60 (EU 2017/1369): B
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU
2017/1369): B
Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU
2017/1369): 74
Konstruktion: Fristående
Höjd med toppskiva (mm): 850
Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550
Nettovikt (kg): 68,448
Anslutningseffekt (W): 2300
Säkring (A): 10
Spänning (V): 220-240
Frekvens (Hz): 50
Säkerhetsmärkning: CE, VDE
Anslutningskabelns längd (cm): 210
Gångjärn: Vänster
Hjul: Saknas
EAN kod: 4242003887608

•
•

och är lätt att använda - LED-display
simpleTouch
Sensorstyrd autoDry-teknik förhindrar att
tvätten krymper vid torkning.
Outdoor-program för skonsam torkning
av funktionstextilier som sport- och
friluftskläder.
easyClean filter gör det enkelt ta bort ludd
från kondensorfiltret.

Tekniska data

• Konstruktion: Fristående
• Demonterbar toppskiva: Saknas
• Gångjärn: Höger
• Anslutningskabelns längd (cm): 145,0
• Höjd med toppskiva (mm): 842
• Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598
x 599

• Nettovikt (kg): 48,810
• Fluorerade växthusgaser: Saknas
• Köldmedium: R290
• Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
• Quantity of fluorinated gases (kg): 0,120
• EAN kod: 4242003890172
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