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iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm
KI87VVFF0

Køle-/fryseskab til indbygning med freshBox med bølgeformet
bund som betyder at frugt og grønt holder sig frisk i længere tid.

✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.

✓ LED-belysningen lyser jævnt og kraftigt, og giver det fulde overblik
i skabet.

✓ Frugt og grønt holder sig frisk og sprødt i freshBoxes med
bølgeformet bund.

✓ bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store
frysevarer.

✓ Superindfrysning sænker temperaturen i en angiven tid, så nye
madvarer kan fryses ind ekstra hurtigt.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Indbygning
Mulighed for dekoplade : Ikke muligt
Bredde på produktet : 541
Dybde på produkt : 545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 1775.0 x 560 x 550
Nettovægt (kg) : 62,415
Tilslutningseffekt (W) : 90
Strømstyrke (A) : 10
Dørhængsling : højrehængt, vendbar
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, Ukraine, VDE
Længde på elledning (cm) : 230
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h) : 26
Antal kompressorer : 1
Antal uafhængige kølesystemer : 1
Indvendig ventilator køleafsnit : Nej
Vendbar dør : Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit : 4
Hylder til flasker : Nej
EAN-kode : 4242003839805
Mærke : Siemens
Kommerciel produktangivelse : KI87VVFF0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 227,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC) : 209
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) : 63
Frostfrit system : Nej
Tid for temperaturstigning (t) : 26
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) : 3
Klimaklasse : SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 38
Installation : Fuldintegreret
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iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm
KI87VVFF0

Udstyr

Forbrug
● Nettovolumen total: 272 l
● Lydniveau: 38 dB(A) re 1 pW

Design
● Med fladhængsler til køkkenfront
● LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed
● Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
● freshSense: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
● Superfrys med automatisk tilbagestilling sikre hurtig nedfrysning

af ferskvarer

Køleafdeling
● Nettovolumen: 209 l
● 5 hylder af sikkerhedsglas heraf 4 højdejusterbare
● 5 dørhylder

Friskhedssystem
● 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Fryser
● **** fryser: 63 l nettoindhold
● Indfrysningskapacitet: 3 kg pr. døgn
● Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 26 timer
● varioZone - udtagelige hylder af sikkerhedsglas giver ekstra plads
● 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Mål
● Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
● Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information
● højrehængt, vendbar
● Spænding: 220 - 240 V
● Baseret på resultater fra standardtest over 24 timer. Faktisk forbrug

afhænger af brug/placering af produktet
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iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab,
177.2 x 54.1 cm
KI87VVFF0

Stregtegninger
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iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EH651FEB1E

Tilbehør

HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø
HZ390042 Sæt 3 gryder og 1 pande induktion

Induktionskogeplade med innovative funktioner, hvilket gør
madlavningen yderst fleksibel i alle situationer.

✓ Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere
sikker.

✓ Hurtigere tilberedning med op til 50 % mere effekt ved hjælp af
Booster-funktionen.

✓ Med touchSlider kan effekten indstilles ved at indstille den direkte
på skalaen med et fingertryk.

Udstyr

Teknisk data

Produktfamilie : Kogesektion glaskeramik
Installation : Indbygning
Energiinput : El
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid : 4
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
Bredde på produktet : 592
Produktmål, mm : 51 x 592 x 522
Dimension af pakket produkt (mm) : 126 x 753 x 603
Nettovægt (kg) : 12,051
Bruttovægt (kg) : 13,0
Restvarmeindikator : Separat
Placering af kontrolpanel : Front
Grundlæggende overflademateriale : Glaskeramik
Farve, overflade : sort
Godkendelse af certifikater : AENOR, CE
Længde på elledning (cm) : 110
EAN-kode : 4242003716212
Elektrisk tilslutningseffekt (W) : 7400
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
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iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EH651FEB1E

Udstyr

Komfort
● Mono touchSlider-betjening
● 17 effekttrin

Professionelt udstyr
● Booster-funktion på alle induktionszoner
● Timer med stopfunktion på hver enkelt zone, Minutur

Specifikationer
● Gryderegistrering
● reStart funktion
● quickStart funktion

Miljø og sikkerhed
● Børnesikring
● 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
● Display der viser energieffektiviteten
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iQ100, Induktionskogeplade, 60 cm,
sort
EH651FEB1E

Stregtegninger
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iQ300, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SN63EX14CE

Tilbehør

SZ73640 Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300
SZ73100 Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ73010
SZ73005 Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5cm
SZ73001
SZ73000
SZ72010 AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine

Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes
Wi-Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

✓ varioSpeed plus on demand – for en op til tre gange hurtigere
opvask, kan aktiveres når som helst, hvor som helst med Home
Connect-appen.

✓ Flex kurve - fleksibel og stabil fyldning af service.

✓ varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik,
køkkenredskaber og mindre køkkenting.

✓ Med rackMatic kan overkurven højdejusteres i tre niveauer.

✓ infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang,
og slukker når opvasken er færdig.

Udstyr

Teknisk data

Vandforbrug (l) : 9,5
Installation : Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) : 0
Produktmål (mm) : 815 x 598 x 550
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm) : 1150
Regulerbare ben : Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) : 60
Regulerbar sokkel : Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) : 37,812
Bruttovægt (kg) : 40,0
Tilslutningseffekt (W) : 2400
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Længde på elledning (cm) : 175
Stiktype : Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe (cm) : 165
Afløbsslange (cm) : 190
EAN-kode : 4242003862551
Antal standard kuverter : 13
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 234,00
Energiforbrug (kWh) : 0,82
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) : 2660
Tørreevne : A
Referenceprogram for energimærkning : Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) : 275
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 44
Installation : Fuldintegreret
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iQ300, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SN63EX14CE

Udstyr

Forbrug og ydelse
● 13 standardkuverter
● Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
● Tørreeffektivitetsklasse: A
● Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
● Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect

appen på din smartphone eller tablet

Programmer og specialfunktioner
● 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Lyn 65 °C,

Lyn 45 °C, Fortrukne
● 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad,

Speed on demand - varioSpeed Plus
● Forskyl
● Machine Care
● Silence on demand (via app)
● Tidsforvalg: 1-24 timer

Design og komfort
● flex-kurve
● varioBestikkurv
● Letglidende lavfriktionshjul på underkurven og den 3. kurv.
● Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
● Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
● InfoLight blue
● doseringsAssistent
● auto All- in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
● Inderkar: Rustfrit stål

Teknik
● Sensorer: aquaSensor og loadSensor - registrerer graden af

tilsmudsning og mængde og justerer automatisk vandforbruget.
● iQdrive: energibesparende og stille motorteknologi
● Glasbeskyttelseteknik
● Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

Sikkerhed
● aquaStop: beskyttelse mod vandskader
● Elektronisk resttidsindikering i minutter
● Inkl. beskyttelseplade mod damp



3/3

iQ300, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm
SN63EX14CE

Stregtegninger
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iQ500, Indbygningsovn, Bredde 60 cm
HB237G5R2S

Tilbehør

HZ66X650 : Dekorationsliste , HZ638300 : , HZ638200 : , HZ634000 :
Bage- og stegerist , HZ538S00 : Teleskopudtræk x 3, inkl. 1 varioClip ,
HZ538200 : Teleskopudtræk 2 niveauer , HZ538000 : , HZ532010 :
Bradepande anti-stick belægning , HZ532000 : Bradepande,
emaljeret , HZ531010 : Bagepande anti-stick belægning , HZ531000 : ,
HZ327000 : Pizzasten med brødspade af bøgetræ , HZ317000 :
Pizzaform, 35cm Ø

Indbygningsovn med lynstart-funktion, med en effektiv
opvarmning af ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og
ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres til et minimum.

✓ Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede
temperatur hurtigt.

✓ ecoClean gør rengøringen let og ubesværet. En speciel belægning
på bagvæggen opløser fedt og reducerer lugten betydeligt.

✓ cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et
godt resultat.

✓ roastingSensor - yderst pålideligt stegetermometer som sikrer et
perfekt stegeresultat.

✓ Med 3D varmluft Plus kan du lave mad på tre niveauer samtidigt.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
Installation : Indbygning
Integreret rengøringssystem : delvis katalyse, Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
Produktmål, mm : 595 x 594 x 548
Dimension af pakket produkt (mm) : 675 x 690 x 660
Kontrolpanelmateriale : Glas
Dørmateriale : Glas
Nettovægt (kg) : 34,145
Anvendelig volumen (af hulrum) : 71
Tilberedningsmetode : Hotair gentle, Over-/undervarme, Pizza setting,
Stor grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
Ovnrumsmateriale : Other
Temperaturkontrol : mekanisk
Antal indvendige lamper : 1
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 120
EAN-kode : 4242003870761
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,81
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 95,3
Tilslutningseffekt (W) : 3600
Strømstyrke (A) : 16
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50; 60
Stiktype : Schukostik med jord, uden stik
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iQ500, Indbygningsovn, Bredde 60 cm
HB237G5R2S

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner
● Ovnvolumen: 71 l
● 7 ovnfunktioner: stor variogrill, skånsom varmluft, 3D varmluft

plus, Over-/undervarme, Pizzafunktion 50°C - 275°C, undervarme,
varmluft/impulsgrill

● Temperaturinterval 50 °C - 275 °C

Design
● Hvidt LCD-display
● Elektronikur
● Ovnrum i grå emalje
● Indbygget køleblæser

Komfort
● cookControl, 10 - automatikprogrammer til individuelle retter
● varioClip teleskopskinner (1 niveau), med stopfunktion
● Opvarmningskontrol
● Stegetermometer
● Lynopvarmning
● Halogenbelysning
● softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove
● ecoClean på bagvæggen
● Fleksibel madlavningshjælp med bage- og

madlavningsprogrammer

Miljø og sikkerhed
● Fronttemperatur maks. 40°C
● Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion,

mekanisk dørlås

Teknisk info
● Længde på ledning: 120 cm
● Energiklasse A (på en skala fra A+++ til D)
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iQ500, Indbygningsovn, Bredde 60 cm
HB237G5R2S

Stregtegninger
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iQ500, Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WM14UUA8DN

iSensoric vaskemaskne med iQDrive for effektiv vaskeresultat.
Kommer med et stort display som er let at aflæse.

✓ Med speedPack kan vaskeprocessen fremskyndes, tøjet vaskes på
rekordtid med perfekt vaskeresultat.

✓ iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, robust og
lydsvag.

✓ Sensorstyret vaskeprogrammer for effektiv vandforbrug uanset
tøjmængde, det sørger waterPerfect Plus for.

✓ I waveDrum bliver vasketøjet behandlet både skånsomt og
effektivt.

✓ Energiklasse A+++ -30% vasker 30 % mere effektivt end
energiklasse A+++.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
Højde på aftagelig topplade (mm) : 848
Produktmål (mm) : 848 x 598 x 590
Nettovægt (kg) : 68,918
Tilslutningseffekt (W) : 2300
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 210
Vaskeevne : A
Dørhængsling : venstrehængt
Hjul : Nej
EAN-kode : 4242003893098
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 8,0
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 137,00
: 0,10
: 0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) : 9900
Ydelsesklasse for centrifugering : B
Maksimal centrifugeringshastighed (omdr) (2010/30/EC) : 1400
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 40°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) : 225
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (fyldt maskine) (min)
(2010/30/EC) : 225
Gennemsnitlig vasketid kulørtvask 60°C (halv maskine) (min)
(2010/30/EC) : 225
Støjniveau ved vask (dB(A) re 1 pW) : 49
Støjniveau ved centrifugering (dB(A) re 1 pW) : 72
Installation : Fritstående
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iQ500, Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WM14UUA8DN

Udstyr

Forbrug og ydelse
● Kapacitet: 8 kg
● Tromle volumen: 63 l
● Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
● Centrifugeringsevne: B
● Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min.
● Lydniveau: Vask 49 dB(A) re 1 pW, Centrifugering 72 dB(A) re 1 pW
● Emission af luftbåren støj udtrykt i dB(A) re 1 pW under

centrifugering for 60°C-normalprogrammet til bomuld ved hel
fyldning: 72

Programmer og specialfunktioner
● Standardprogrammer: Bomuld, Easy Care, finvask, uld/håndvask
● W_F44-F
● Specialprogrammer: Udpumpning/centrifugering, Mix, Skylning
● varioSpeed: Reducer vasketiden med op til 65%
● touchControl-taster: Forsinket sluttid, Start/Pause for fyldning,

varioSpeed, Water & Rinse Plus, Centrifugering/Skyllestop

Design og komfort
● Reload-funktion: sæt maskinen på pause og læg glemt vasketøj ind

i tromlen.
● Stort LED-display
● waveDrum: skånsom og effektiv tromle
● Reload/pause funktion
● antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
● Præcis fyldningsdetektion ved programstart med intelligent

måleteknologi.
● Indikator for overdosering
● Soft tryk
● Elektronisk børnesikring
● akustisk signal
● Selvrensende sæbeskuffe
● Indsats til flydende vaskemiddel

Teknik
● iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
● 10 års motorgaranti
● Flertrins vandsikring
● waterPerfect Plus tilpasser automatisk vandmængden
● Ubalancekontrol
● Skumkontrol
● Installation: Indbygningshøjde 85 cm



1/3

iQ500, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT45WTA8DN

Tilbehør

WZ20600 Kurv t/uldtøj og sko
WZ20400
WZ20160
WZ11410

Tørretumbler med varmepumpe og selvrensende kondensator.
Optimal energieffektivitet gennem hele tørretumblerens levetid.

✓ Selvrensende kondensator - automatisk rensning af kondensatoren
under tørreprocessen.

✓ Effektiv energibesparende tørring med energiklasse A++.

✓ Med det store LED-display har du et godt overblik over funktioner
og en høj brugervenlighed.

✓ Sensorstyret autoDry-teknik forhindrer at tøjet krymper under
tørringen.

✓ Outdoor-program til skånsom tørring af sports- og fritidstøj.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Fritstående
Aftagelig topplade : Nej
Dørhængsling : højrehængt
Længde på elledning (cm) : 145,0
Højde på aftagelig topplade (mm) : 842
Produktmål, mm : 842 x 598 x 599
Nettovægt (kg) : 44,646
Fluorholdige drivhusgasser : Nej
Kølemiddel : R290
Lufttæt enhed : Ja
Mængde af fluorholdige gasser (kg) : 0,145
Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent (t) : 0,000
EAN-kode : 4242003891384
Tilslutningseffekt (W) : 1000
El-tilslutning (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Kapacitet, bomuld (kg) - NY (2010/30/EC) : 9,0
: Bomuld, skabstørt
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/
EC) : 2,05
Tvättid standardprogram bomull, full maskin (min) : 238
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/
EC) (kWh) : 1,25
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning (min) : 151
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC)
(kWh) : 259,0
Gennemsnitlig tørretid (min) : 188
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%) : 84
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%) : 84
Gns. Kondenseringseffektivitet (%) : 84
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iQ500, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT45WTA8DN

Udstyr

Forbrug og ydelse
● Kapacitet: 9 kg
● Type: Kondenstørretumbler med varmepumpe.
● Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
● Årligt energiforbrug 259 kWh, baseret på 160 normale tørringer

ved programmet bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine.
● Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og fyldt maskine

2.05 kWh . Energiforbrug ved standard bomuldsprogram og halvt
fyldt maskine 1.25 kWh.

● Energiforbrug i slukket tilstand 0.1 W og i tændt tilstand 0.75 W.
● Programmet Bomuld Skabstørt , der bruges ved fuld og delvis fyldt

maskine, er det standardtørringsprogram, som informationerne
henviser til. Dette program er velegnet til tørring af en normal våd
bomuldsvask og er det mest effektive program med hensyn til
energiforbrug til bomuld.

● Estimeret programtid for standard bomuldsprogrammet ved fuld
og delvis fyldt maskine: 188 minut.

● Programtid for standard bomuldsprogram ved fyldt maskine 238
minut. Programtid for standard bomuldsprogram ved delvist fyldt
maskine 151 minut.

● Kondenseringsklasse B  på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest
effektiv).

● Estimeret kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram
ved fyldt og delvist fyldt maskine: 84 %.

● Lydniveau 64 dB (A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner
● Specialprogram: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Håndklæder,

Tidsprogram varmt, Tidsprogram koldt, Lingeri, superLyn 40,
Skjorter

Forbrug og ydelse
● Antikrøl, op til 60 minutter ved slutningen af programmet
● touchControl-taster: Start/pause, Skåne, Signal, antiKrøl, 24 t

forskudt starttid

Design og komfort
● autoClean Condenser - Selvrensende kondensator
● autoDry: elektronisk fugtkontrol
● Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid,

specialfunktioner og resttid
● softDry-system: Stor galvaniseret tromle, medbringere i soft-design
● antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
● Elektronisk børnesikring
● Lydsignal ved programslut, justerbar
● Glasluge med 30 cm stor luge ramme
● Komfortlås
● Hængsling: højre
● Kondensafløbsslange: Slange til direkte afløb af kondensvand

medfølger

Teknik
● Mål (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm med håndtag.
● Installation: skub under
● Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290
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iQ500, Kondenstørretumbler med
varmepumpe, 9 kg
WT45WTA8DN

Stregtegninger


