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iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas,
Zwart
EP9A6SS90N

Toebehoren

1 x Wokring
1 x Sudderplaatje

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige
controle van de vlam in negen standen

✓ stepFlame-technologie: complete controle met negen nauwkeurige
vlamstanden.

✓ Het duidelijk leesbare digitale display laat de gekozen stand zien.
✓ Wokbrander 4 kW: ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in

grote hoeveelheden.
✓ 2 inbouwopties: voor vlak geintegreerde installatie of opbouw.
✓ De zeer handige zwaardknop maakt het makkelijk om het

geselecteerde vermogensniveau te herkennen.

Features

Technical Data
Product name/family : gas hob w integrated controls
Built-in / Free-standing : Built-in
Energy input : Gas
Total number of positions that can be used at the same time : 5
Type of control setting devices : sword knobs
Min. required niche size for installation (HxWxD) : 45 x 850-852 x
490-502 mm
Width of the appliance : 915 mm
Dimensions of the packed product (HxWxD) : 165 x 1116 x 659 mm
Net weight : 21.8 kg
Gross weight : 24.0 kg
Residual heat indicator : no
Location of control panel : Hob front
Basic surface material : Tempered glass
Color of surface : Black
Color of frame : Black
Length electrical supply cord : 150.0 cm
EAN code : 4242003776520
Gas connection rating : 11500 W
Fuse protection : 3 A
Voltage : 220-240 V
Frequency : 60; 50 Hz
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Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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iQ500, Gaskookplaat, 90 cm, Hardglas,
Zwart
EP9A6SS90N

Features

Design
● Hardglas kookplaat, Zwart
● Vlakke of normale inbouw mogelijk
● Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Gebruiksgemak
● stepFlame Technology: pas de vlam nauwkeurig aan in negen

gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
● Digitaal LED display met kookstanden: zie het gekozen vermogen

en de restwarmte.
● Zwaardknoppen: knoppen aan de voorkant met sterke grip voor

moeiteloos draaien.
● Geintegreerde vonkontsteking: druk en draai gewoon aan de knop

om de vlam te ontsteken.
● Mono-gasbrander (ééndelig): gemakkelijk schoon te maken door

minder onderdelen

Branders
● 5 Gasbranders
● Links: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk gas type)
● Midden: Sudderbrander tot 1 kW
● Midden: Normaalbrander tot 1.75 kW
● Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
● Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW

Veiligheid
● Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!": voorkomt

ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gas types &t technische specificaties)
● Geschikt voor: aardgas L 25 mbar (NL)
● flessengas G30,31 28-30/37mbar
● Aardgasuitvoering (25 mbar)
● Afmetingen (hxbxd mm): 58 x 915 x 520
● Inbouwmaten (hxbxd mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
● Minimale werkbladdikte: 30 mm
● Aansluitkabel 1.5 m, met stekker: plug and play, geen elektricien

nodig voor installatie.
● Totale aansluitwaarde gas: 11.5 kW

Accessoires
● Wokring, Sudderplaat, Sudderkap inclusief
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Dimensioned drawings


