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iQ700, Wijnklimaatkast, 212.5 x 45.1
cm
CI18WP03

Premium inbouw wijnkast met twee gescheiden temperatuur- en
vochtigheidzones voor het optimaal bewaren van wijn.

✓ Home Connect: bestuur uw slimme koelkast met één druk op de
knop.

✓ De Siemens Glassdoor serie maakt uw keuken nog eleganter.
✓ Ledverlichting: de hele koelkast goed verlicht, zodat u meteen

vindt waar u naar zoekt.
✓ De airfreshFilter bestrijdt actief geurtjes in de koelkast.
✓ Geheel uitschuifbare eikenhouten planken zorgen voor een

hoogwaardige presentatie van uw wijnen.

Uitrusting

Technische Data
Energieklasse: G
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
145 kWh/a
Capaciteit van 75 cl flessen: 58
Akoestische geluidsemissies: 42 dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse: D
Uitvoering: Inbouw
Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
Hoogte: 2125 mm
Breedte apparaat: 451 mm
Diepte apparaat: 608 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 2134.0 x 457.0 x 610 mm
Nettogewicht: 131,9 kg
Aansluitwaarde: 300 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Ventilator vriesgedeelte: Ja
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: 300,0 cm
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
Schakelaar binnenverlichting: Nee
EAN-code: 4242003844816
Merk: Siemens
Productnaam: CI18WP03
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Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
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Uitrusting

Algemene informatie:
● Twee volledig van elkaar gescheiden temperatuur- zones,

instelbaar van 5 °C tot 18 °C
● powerVentilation: dynamische koeling door ventilator
● Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
● TFT-kleuren display
● AirFreshfilter
● Glazen deur met UV-filter
● Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de

instellingen met de Home Connect App, iService Remote

Wijnbewaarruimte
● 10 Ruimte voor max. 58 flessen (gebaseerd op 0,75 l/standaard)

Technische specificaties:
● Inbouwmaten (hxbxd):
● 213.4 x 46 x 61 cm
● Draairichting deur rechts, wisselbaar
● Aansluitwaarde: 300 W
● Deuropening max. 115°
● Variabele plinthoogte van 10,2 cm tot 18,1 cm
● Beluchting/ontluchting in de plint
● Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het

daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de
locatie en de wijze van gebruik.

● Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn
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Maatschetsen


