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iQ700, Inductiekookplaat, 90 cm,
zwart
EX907LXV5E

De moderne ﬂexInduction kookplaat voor meer ﬂexibiliteit
tijdens het koken.
✓ ﬂexInduction: de kookplaat die kookzones aanpast aan de grootte
van uw pannen (tot 24 cm).
✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat simpel en snel.
✓ Met de Home Connect app voor Android en iOS beschikt u over de
informatie over uw kookplaat. Waar u ook bent.
✓ De braadSensor Plus regelt de temperatuur in de pan zodat niets
meer aanbrandt.
✓ Drie verschillende warmtezones maken het koken nog makkelijker.

Uitrusting
Technische Data

Optionele accessoires
HZ9SE030
HZ390522
HZ390512
HZ390230
HZ390220
HZ390210
HZ390090
HZ390012
HZ390011

3-delige pannenset
Grillplaat
Teppanyaki plaat (groot)
Systeem koekenpan Ø 21cm

Wok 3-delig set
Stoominzet voor braadpan
RVS braadpan tbv FlexInduction

Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Energiesoort : Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5
Breedte apparaat (mm) : 892
Afmetingen: hoogte x breedt x diepte (mm) : 56 x 892 x 512
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) : 21,959
Brutogewicht (kg) : 23,7
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : zwart
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
EAN-code : 4242003838945
Aansluitwaarde (W) : 11100
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
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Uitrusting
Algemene informatie:
● 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
● - Links: 1 x 400x240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x
200x200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
● - Midden: 1x 300x240 mm / 2.6 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
● - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2x
200x200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost) 3.7 kW)
● 3 ﬂexZones
● Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de
instellingen met de Home Connect App
● cookConnect: bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap
Design:
● studioLine Deep Black Edition design
Snelheid:
● PowerBoost-functie voor alle inductiekookzones
● panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan
Comfort / Zekerheid:
● Dual lightSlider
● 17 Vermogensstanden
● Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker,
count-up timer
● braadSensor Plus met 5 temperatuurstanden en 9 automatische
programma's: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
● powerMove Plus (3 standen)
● reStart functie
● quickStart functie
● Weergave energieverbruik
● Warmhoudfunctie
● 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
● Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de
pan)
● powerManagement functie
● Hoofdschakelaar
● Kinderbeveiliging
● Veiligheidsuitschakeling
Technische speciﬁcaties:
● Inbouwmaten (hxbxd): 56 x 896 x 516
● Afmetingen (bxdxh):
● 89.2 cm x 51.2 cm x 5.6 cm
● Minimale werkbladdikte: 16 mm
● Ombouwraam voor vlakke inbouw in een houten werkblad
benodigd (optionele accessoire)
● Aansluitsnoer: 1.1 m
● Aansluitsnoer meegeleverd
● Aansluitwaarde: 11.1 kW
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Maatschetsen

