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iQ500, Inbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SC76M542EU

✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en
droog, omdat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.

✓ Met één druk op de knop reguleert het Auto-programma de hele
wascyclus, met een perfect resultaat.

✓ Zuinig afwassen met energie-efficiëntieklasse A+.

✓ Was antibacterieel af met de extra hoge temperaturen van
hygiënePlus, voor maximale hygiëne.

✓ aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten Garantie: voor
levenslange garantie tegen waterschade.

✓ 10-jaar garantie tegen doorroesten van de kuip van een Siemens
vaatwasser.

✓ De onverslijtbare iQdrive-motor is zeer efficiënt, zuinig, stil en
duurzaam.

✓ De functie intensiveZone verhoogt de sproeidruk in de onderkorf,
voor het verwijderen van hardnekkig vuil.

✓ Geen ander apparaat biedt u de flexibiliteit bij het inbouwen zoals
onze 60 cm hoge compacte vaatwasser.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 9,0
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
Diepte met 90° geopende deur (mm) : 995
In hoogte verstelbare pootjes : Nee
Verstelbare sokkel : Nee
Nettogewicht (kg) : 26,091
Brutogewicht (kg) : 29,0
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) : 215
EAN-code : 4242003872925
Aantal couverts : 7
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 190,00
Energieverbruik (kWh) : 0,66
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :
0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2520
Droogprestaties : B
Referentieprogramma : Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 235
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 47
Type installatie : Inbouw
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Uitrusting

Algemene informatie:
● Energie-efficiëntieklasse: A+
● 4 Speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, HygiënePlus,

extraDroog
● 5 Reinigingstemperaturen
● Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
● aquaSensor
● Wavesproeiarmen
● Warmtewisselaar
● Waterwissel spoeltechniek
● Kleur van display: blauw / wit

Comfort / Zekerheid:
● Flexibel korfsysteem: - 2 Zilveren korven - Neerklapbare

bordenrekken in onderkorf - Variabele bestekkorf in onderkorf -
Kopjesrekken in onderkorf

● Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
● Elektronische indicatie zout
● en glansspoelmiddel
● iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en

levensduur
● Kinderbeveiliging: toetsblokkering
● aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange

garantie tegen waterschade
● AquaStopverlenging inbegrepen
● Verbruik in Eco 50°C programma: 190 kWh / 2520 liter per jaar
● Waterverbruik in Eco 50°C programma: 2520 liter per jaar, op basis

van 280 standaard spoelbeurten.
● De informatie heeft betrekking op het Eco 50°C programma. Dit

programma is geschikt voor normaal vervuild vaatwerk en is het
meest efficiënt in energie- en waterverbruik.

● Droogefficiëntieklasse: B
● Geluidsniveau: 47 dB(A) re 1 pW
● Afmetingen (hxbxd): 59.5 x 59.5 x 50 cm
● Kuipmateriaal: Polinox
● 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass 40°C,

Snel 45°C en Voorspoelen
● Glasbeschermingssysteem

Design:

Technische specificaties:
* Garantiebepaling zijn te vinden via www.siemens-home.nl onder de
garantiebepalingen.



3/3

iQ500, Inbouw vaatwasser, 60 cm,
Inox
SC76M542EU

Maatschetsen


