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iQ700, Máquina de café totalmente
automática integrável, Inox
CT636LES6

Acessórios opcionais

TZ80009N Recipiente externo para leite
TZ80002B Pastilhas de descalcificação
TZ80001B Pastilhas de limpeza
TZ70003 Acess. máquina café expresso

Máquina de café integrável com Home Connect para um café
perfeito com máximo conforto.

✓ PULVERMENGENERKENNUNG_BL: Moinho inteligente adapta-
se a cada variedade de café e efectua uma moagem de grão na
quantidade perfeita.

✓ One-touch preparation: Espresso, Café, Cappuccino, Latte
Macchiato ao toque de um único botão.

✓ ceramDrive: Moinho de elevada qualidade em cerâmica, resistente
ao desgaste.

Equipamento interior

Technical data

Tipo de construção : Encastrar
Boquilha para espuma : Não
Visor : Não
Sistema de protecção da água : Não
Medida das porções : Todas chávenas
Dimensões do produto : 455 x 594 x 385 mm
Dimensões do produto embalado : 540 x 478 x 670 mm
Medidas do nicho para instalação : 449 x 558 x 356 mm
Código EAN : 4242003703595
Classificação da ligação eléctrica : 1600 W
Corrente : 10 A
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 50/60 Hz
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
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Fabricado pela BSH sob licença de marca comercial da Siemens AG
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Equipamento interior

Paladar
● One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,

Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite ao toque de um
único botão

● aromaDouble Shot: Café extra-forte e simultaneamente menos
amargo, graças a dois processos de moagem e infusão

● Ajuste individual de temperatura de bebida - café: 3 níveis, água
quente: 4 fases

● Possibilidade de incorporar Filtro de água Brita: melhora o sabor da
bebida e prolonga a durabilidade do aparelho

Conforto
● Display TFT com menu interactivo
● Quantidade regulável de café: 20-250 ml
● Saída de café com altura ajustável: apto inclusive para copos com

15 cm de altura (p.ex para Latte Macchiato)
● oneTouch DoubleCup: Prepare simultâneamente duas bebidas de

café / leite.
● Depósito amovível para 2.4 litros de água
● Aviso prévio quando o depósito de café ou de água estão perto de

ficarem vazios
● Flexible milk solution: oferece a opção de conexão de recipiente

para leite sim ou de qualquer outro recipiente, tal como um pacote
de leite

● Pequeno manual sempre à mão no interior do aparelho

Desempenho
● silentCeram Drive: Unidade de moagem em cerâmica de grande

qualidade com redução de ruído
● coffeeSensor System: A unidade de moagem ajusta-se

automaticamente à variedade de grãos de café
● Operação One-touch para preparar bebidas com leite ao toque de

um botão
● Para além das bebidas, possível também obter: espuma de leite,

leite morno, água quente
● Mínimo tempo de aquecimento: rapidez na primeira chávena
● Sistema de 19 bar de pressão
● Depósito em separado para café em pó
● Garantia 15.000 chávenas: qualidade consistentemente alta do

aparelho, desde a primeira chávena às 15.000 (válido para uso
não-comercial dentro de 24 meses)

Home Connect
● Home Connect: controlo remoto através da App
● Início remoto: selecione e configure a bebidas na app e, de

seguida, inicie remotamente a preparação da bebida
● coffeeWorld: 17 especialidades adicionais de café internacionais

disponíveis na app - desde o Australiano "Flat White" ao
Colombiano "Cortado"

● Especialidades de café: A app oferece uma variedade de
especialidades de café, que podem ser transferidas para a máquina
ou para o forno Home Connect.

● Coffee know-how: A app inclui informação interessante sobre
o tópico "café", ex. variedades do grão, método de colheita ou
técnicas de torrefação

● User manual: A digital user manual is ready to hand at all times in
the app

● Apoio ao cliente: no caso de um problema técnico, o serviço de
apoio ao cliente A02 consegue aceder virtualmente à máquina - se
assim pretender

● Security: Security is of top priority at Home Connect. The Home
Connect app has been tested and certified by TÜV IT. And the
encrypted data transfer via Home Connect protocol protects
against unauthorised access.

● The availability of the Home Connect functionality depends on
the availability of Home Connect services in your country. Home
Connect services are not available in every country – for further
information please check www.home-connect.com

Higiene
● Unidade de infusão amovível: fácil e higiénica limpeza em água

corrente
● Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de

disparo de vapor, após a preparação de cada bebida.
● Todas as partes do bocal para leite são amovíveis, de fácil limpeza,

aptas para a máquina de lavar loiça
● SinglePortion Cleaning: Limpeza completa de todos os tubos após

cada processo de infusão, garante um óptimo sabor do café e
máxima higiene

● Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do
aparelho

● Tabuleiro para recolher gotas com recipiente para borras de café
● calc'nClean: Programa automático de limpeza e descalcificação
● Relembra quando necessária mudança de filtro de água,

descalcificação, limpeza

Diversos
● Recipientes para água, leite e grãos de café integrados e de fácil

acesso
● Depósito de grãos com tampa de proteção de aroma (500 g)
● Saída de bebidas com iluminação LED e regulável em altura
● Configurações de moagem ajustáveis (multifases)
● Idioma de display selecionável
● Bloqueio de segurança para crianças: botão de bloqueio previne o

uso indevido por crianças
● Potência: 1600 W

Acessórios
● Recipiente para leite independente construído em alumínio ( 0,7 l

volume)
● Acessórios incluidos: colher medidora, kit para medição da dureza

da água, bocal para espumar leite, produto de limpeza
● Acessórios disponíveis em separado: pastilhas de limpeza

(TZ80001N), pastilhas de descalcificação
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Desenhos à escala


