
1/3

iQ700, Inbouw koffie volautomaat,
Zwart
CT836LEB6

Toebehoren

1 x Waterfilterpatroon
1 x Montageschroeven
1 x maatlepel
1 x Testband
1 x melkreservoir

Optionele accessoires

TZ80009N Melkbeker
TZ80004A Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80002A Ontkalkingstabletten
TZ80001A Reinigingstabletten
TZ70003 Waterfilter

De inbouw koffie volautomaat met Home Connect voor perfect
koffiegenot en comfort.

✓ voiceControl: Bestuur je slimme koffie volautomaat met je stem.
✓ Twee maal- en zetprocessen voor extra sterke koffie, minder bittere

en geen onaangename nasmaak.
✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij

autoMilk Clean
✓ ceramDrive: maalwerk van slijtvrij en hoogwaardig keramiek
✓ coffeeSensor System: De intelligente maler past zich aan elke

boonsoort aan en maalt altijd de perfecte hoeveelheid

Uitrusting

Technische Data
Uitvoering : Inbouw
Stoompijpje : Nee
Display : Nee
Waterbeveiligingssysteem : Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? : Alle kopjes
Afmetingen (HxBxD) : 455 x 594 x 385 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 540 x 478 x 670 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 449 x 558 x 356 mm
EAN-code : 4242003800171
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50/60 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
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Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
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Uitrusting

Smaak:
● sensoFlow System: Het innovatieve verwarmingssysteem

garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale,
constante zettemperatuur

● One Touch-functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café
Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk
op de knop

● aromaDouble Shot: extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt,
door een dubbel maal- en zetproces

● myCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en
zelf samengestelde mix van melk en espressobonen

● Temperatuurinstelling koffietemperatuur (3 standen), heet water
(4 niveaus)

● Geïntegreerd waterfilter BRITA Intenza waterfilter: verbetert de
koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Design:
● studioLine blackSteel design

Comfort:
● TFT-Touchdisplay
● Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs

hoge Latte Macchiato glazen passen eronder
● Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)
● individualCup Volume: de hoeveelheid koffie is individueel aan te

passen, zodat uw kopje precies zo vol is als u het wilt
● Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg
● oneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle

koffie- en melk specialiteiten
● Flexibele melktoevoer: bepaal zelf om een meegeleverde

melkcontainer te gebruiken of direct uit een melkpak te laten
nemen

● Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestaties:
● silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar

keramiek
● coffeeSensor System: Het maalsysteem past zich automatisch aan

de boonsoort aan
● CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn

melkschuim
● Melkschuim, Heet water apart beschikbaar
● Aparte vulschacht voor gemalen koffie

Home Connect
● Ontdek de nieuwe manier om huishoudelijke apparaten te

bedienen: met een App. Met de Home Connect App heeft u vanaf
elke locatie toegang tot het apparaat, thuis via WLAN of onderweg
via het mobiele netwerk.

● Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand:
selecteer drankjes of stel ze samen in de App)

● coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten
beschikbaar in de App - van een Australische Flat White en een
Wiener Melange tot een Colombiaanse Cortado.

● Koffie recepten: de App biedt een verscheidenheid aan recepten
met koffie, die direct op een oven of een oven met Home Connect
overgedragen kunnen worden - van een Espresso crème brûlée tot
een hertenbiefstuk met koffie crunches.

● Koffie kennis: de App bevat interessante informatie over koffie, bv.
over bonensoorten, oogst- en roostermethoden.

● Gebruiksaanwijzing: een digitale gebruiksaanwijzing in de App
binnen handbereik.

● Klantenservice: bij technische problemen kan Service toegang
krijgen tot het apparaat - zolang u dat wilt.

● Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats.
De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT.
De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol
beschermt tegen onbevoegde toegang.

● De beschikbaarheid van Home Connect functionaliteiten hangt
af van de Home Connect service binnen uw land. Kijk voor meer
informatie op www.home-connect.com

Reiniging:
● Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder

de kraan
● AutoMilkClean: volautomatische stoomreiniging van het

melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit
● Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig
● singlePortion cleaning functie voor een optimale smaak en

hygiëne: Alle leidingen worden volledig geleegd na iedere
bereiding

● Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
● Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig
● calc'nClean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
● Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of

gereinigd moet worden

Overig:
● Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk

achter de draaideur.
● Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
● Verlichte toetsen en koffieuitloop
● Instelbare maalgraad
● Displaytaal instelbaar
● Kinderbeveiliging

Toebehoren:
● Geïsoleerde melkcontainer met afsluitbaar deksel (0.5 l inhoud)
● Verder meegeleverde toebehoren: Waterfilterpatroon, 1 x

maatlepel, K**0030, 1 x teststrip, Montageschroeven
● Los verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001),

ontkalkingstabletten (TZ60002), BRITA Intenza waterfilter
(TZ70003), onderhoudspakket voor volautomatische espresso
machines (TZ80004), geïsoleerde melkcontainer (TZ80009N)

Technische specificaties:
● Aansluitwaarde: 1600 Watt
● Pompdruksysteem: 19 bar
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Maatschetsen


