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iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm,
Inox-look
SN23HI00BN

Optionele accessoires

SZ73640 Inzetrek voor glazen
SZ73300 Glazenhouder
SZ73001 Houder voor zilveren bestek
SZ73000 Afwashulpset
SZ72010 Aquastopverlenging
SZ36RB04 3de laadrek voor flexComfort Pro korven
SZ36DX02 varioLade voor Flex korven

Home Connect vaatwasser met flexibel korfsysteem, te
bedienen via smartphone of voice assistent.

✓ varioSpeed Plus op afstand: draai een programma twee keer zo
snel, wanneer u maar wilt. Dankzij de Home Connect-app.

✓ Flexibele manden en lades: extra gemak bij het in- en uitruimen
van uw vaatwasser.

✓ Altijd en overal uw vaatwasser besturen met de Home Connect-
app.

✓ Favorieten: combineer je persoonlijke programma's en opties in 1
knop. Voor snelle, simpele en persoonlijke programmaselectie.

✓ Zeer zuinig afwassen met energie-efficiëntieklasse A++.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 9,5
Uitvoering : Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 30
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 845 x 600 x 600
Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1155
In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) : 20
Verstelbare sokkel : Nee
Nettogewicht (kg) : 51,053
Brutogewicht (kg) : 52,5
Aansluitwaarde (W) : 2400
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 175
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) : 165
Lengte afvoerslang (cm) : 190
EAN-code : 4242003892626
Aantal couverts : 13
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 262,00
Energieverbruik (kWh) : 0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :
0,50
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
Droogprestaties : A
Referentieprogramma : Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 295
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 44
Type installatie : Onderbouw
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iQ300, Vrijstaande vaatwasser, 60 cm,
Inox-look
SN23HI00BN

Uitrusting

Prestaties en verbruik:
● Energie-efficiëntieklasse:A++
● Energie¹/ Water²:0.92 kWh/9.5 l
● Droogefficiëntieklasse:A
● Capaciteit: 13 maatcouverts
● ProgrammaduurEco50°C programma:295 min
● Geluidsniveau:44 dB(A) re 1 pW

Algemene informatie:
● 6Programma's:Eco50 °C,Auto45-65 °C,Intensief70 °C,Snel65

°C,Glas40 °C,Favoriet
● 4 Speciale functies:Home

Connect,intensiveZone,hygiënePlus,Speed on demand -
varioSpeed Plus

● machineCare
● Voorspoelen
● doseerAssistent
● Warmtewisselaar
● Home Connect via WiFi
● Silence on demand(via app)
● Glasbeschermingssysteem
● aquaSensor, beladingssensor
● "AntiFingerprint"-coating

Bediening / Gemak:
● Digitale resttijdindicatie
● Nederlands bedieningspaneel

Comfort / Zekerheid:
● flex-korvenmet flexibele onderdelen in blauw
●

● retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
● easyGlide-wieltjesop alle niveaus
● In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
● Bestekrek in bovenkorf
● 2 Rekken met zacht siliconen elementen in de bovenste korf
● Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
● Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf
● Glazenhouder in onderkorf
● Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
● Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
● Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
● iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en

levensduur
● Kinderbeveiliging:toetsblokkering
● Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
● aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange

garantie tegen waterschade

Toebehoren:
● Zelfreinigend filtermet 3-voudige besproeiing
● Zout bijvulkan

Technische specificaties:
● Afmetingen (hxbxd):84.5x60x60cm
● Kuipmateriaal: roestvrij staal
● Jaarverbruik inEco50°C programma:
● 2660 lwater /262 kWhstroom (gebaseerd op 280 standaardcycli

met toevoer van koud water en het verbruik in de

energiebesparende standen). Het werkelijke verbruik wordt
bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de
garantiepagina.
¹Gebaseerd op 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling
(incl. stand-by-verbruik)
²Het verbruik per reinigingscyclus van het programma Eco 50 met
koudwatervulling.


