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iQ500, Oven, 90 x 48 cm, inox
VB558C0S0

De extra brede bakoven biedt bijzonder veel ruimte en verkort
de kooktijd dankzij de functie Snel voorverwarmen.
✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste
baktemperatuur.
✓ Hoogwaardige emaille coating met graniet-look voor eenvoudige
reiniging.
✓ lightControl: intuïtieve bediening dankzij de verlichte knop
✓ Hetelucht: optimaal bakresultaat tot op twee hoogtes tegelijkertijd.
✓ Extra grote ovenruimte: 85 liter.

Uitrusting
Technische Data
Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Uitvoering : Inbouw
Geïntegreerd reinigingssysteem : Hydrolyse
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 477-480 x 860-864 x 560
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 475 x 896 x 572
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 588 x 680 x 968
Materiaal bedieningspaneel : glas, roestvrij staal
Materiaal deur : Glas
Nettogewicht (kg) : 50,902
Netto inhoud 1e ovenruimte : 85
Ovensystemen : Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Conventional
heat gentle, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, Hetelucht,
Onderwarmte, Ontdooistand, Pizzastand
Materiaal 1e ovenruimte : Other
Temperatuurregeling : Elektronisch
Aantal binnenverlichting : 2
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 115
EAN-code : 4242003802328
Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
Energie-efﬁciëntieklasse (2010/30/EG) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,74
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
1,11
Energie-efﬁciëntie-index (2010/30/EU) : 81,3
Aansluitwaarde (W) : 3100
Minimale smeltveiligheid (A) : 16
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : zonder stekker
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Gefabriceerd door BSH onder handelsmerklicentie van Siemens AG
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Uitrusting
Verwarmingssystemen en functies:
● Bakoven 90 cm breed met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht,
Onder- en bovenwarmte Grill, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, Circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill,
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien
● Snel voorverwarmen
Design:
● Handgreep
Comfort / Zekerheid:
● Inhoud: 85 liter
● LCD display
● Elektronische klok
● lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting
● Halogeen verlichting
● Geforceerde koeling met naventilatie
● kinderbeveiliging
●
●

Klapdeur

Reiniging:
● Katalytische zijwanden, Katalytische achterwand
● Ovenruimte: graniet geëmailleerd
●
●
●

Volledig glazen binnendeur
Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
● varioClip telescooprails 1-voudig
Toebehoren:
● Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede
Technische speciﬁcaties:
● Inbouwmaten (hxbxd):
● 47.7 cm-480 x 86.0 cm-864 x 56.0 cm
● Afmetingen (hxbxd):
● 47.5 cm x 89.6 cm x 57.2 cm
● Lengte aansluitsnoer: 1,15 m
● Aansluitwaarde: 3,1 kW
● Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de
maatschetsen aanhouden
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Maatschetsen

