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Az ízeknek csak a képzelete szabhat határt. 
Süssön, főzzön, pároljon…

A Siemens innovatív beépíthető készülékei segítségével megmutatjuk, hogyan csábíthatja el érzékeit és hogyan va-
rázsolhatja a mindennapokat is ünnepivé. Nemcsak a számos technológiai „ínyencség”- mint hydroBacking, 3D hő-
légbefúvás Plus, cookControl, lightControl kezelőfelület, zeolith® energiakímélő szárítás segítségével szeretnénk Önt 
lenyűgözni, hanem korszerű időtálló designnal is, amelynek hatására már az étkezés előtt ráhangolódhat az újszerű 
ízélményekre.Egyszerű vonalvezetéssel és struktúrával, és egy egyedülálló világítási design koncepcióval konyhájának új 
horizontja nyílhat meg Ön előtt. Az Siemens innovációk a szolgáltatások sokszínűségén kívül kiemelkedő teljesítményt 
és maximális kényelmet nyújtanak a leghatékonyabb energiafelhasználás mellett. Ezek közül a legtakarékosabbak az eco 
Plus jelet viselik.

Siemens. Megérint a jövő.
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Vendégeit ne csak étellel kínálja, kápráztassa is el.

A professzionális sütés élménye.
Sütési funkciók

Alsó/felső sütés 
A klasszikus, jól bevált sütési mód. Kevert tésztás sütemények 
és különböző felfújtak sütésére ideális.

Intenzív alsó sütés 
Ebben az üzemmódban a felső sütés megnövelt teljesítményű alsó 
sütéssel párosul. Ideális sütési mód a ropogós, gyorsan átsütött aljú 
tésztafélék számára, valamint a rossz hővezetésű sütőformákban, 
ill. világos zománcozású tepsiben készülő ételek számára.

hydroBaking 
A hydroBaking megtartja a sütőtérben a nedvességet vízgőz formá-
jában, amelyet a normál sütési mód elvonna. Ez különösen alkalmas 
kelt tészta, kenyér, zsemle, keksz, leveles tészta… elkészítésére.

3D hőlégbefúvás Plus 
Egyenletes hőeloszlás függetlenül attól, hogy egy vagy több tepsiben 
kíván egyszerre sütni. Szárazsüteményt, mint pl.: pogácsát, zsemlét 
akár 3 szinten is süthet egyszerre. Feltéttel készült tészták esetében, 
mint pl. pizza, vagy gyümölcstorta, egyidejűleg 2 szinten lehet sütni. 
A sütőnyílásban az innovatív hőeloszlatás gondoskodik – 1, 2, vagy 
akár 3 szinten is egyszerre – a tökéletes eredményről.

Pizza funkció 
A megfelelő sütési mód mélyhűtött termékek, így pl. pizza vagy 
hasábburgonya elkészítésére. A szükséges intenzív hő elérése 
érdekében a 3D hőlégbefúvás Plus-szal egyidejűleg az alsó sütés 
is működésbe lép. 

Külön alsó sütés 
Alulról történő utánsütésre ill. barnításra szolgáló üzemmód, mely 
egyúttal befőzéshez is ideális.

Légkeveréses grillezés 
A ventilátor és a fűtőszál felváltva lép működésbe, így a felülről, 
a grill fűtőtestből érkező hő egyenletesen oszlik el a sütőtérben, mely 
így minden oldalról egyformán éri az ételt. Ebben az üzemmódban 
nagyobb sültek – pl. csirke, kacsa, liba – ugyanúgy készíthetők el, 
mintha nyársra tűztük volna őket.

Nagy felületű grillezés 
Professzionális grillezés a sütőtérben nagyobb ételmennyiség számára.

Kis felületű grillezés 
Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő csak a középső részt 
bekapcsolni, így akár 30% energia is megtakarítható.

Felolvasztás 
Fagyasztott élelmiszerek gyors és kíméletes felolvasztására szolgál. 

Melegen tartás 
A 66 és 100 ºC közötti hőmérsékleten a felszolgálásra váró ételek 
akár hosszabb ideig is melegen tarthatók. 

Edény-előmelegítés 
Az ételek tökéletes felszolgálásához az előmelegített tányér is hozzá 
tartozik. Az edények a sütőben 30 és 65 ºC közötti hőmérsékleten 
egyszerre akár három szinten is ideális hőmérsékletre melegíthetők.

Sok funkció, kevés mozdulat: lightControl kezelőfelület.

Főzésnél sokan a vásárlástól az utolsó ízharmóniáig az érzékeikre hagyatkoznak. A Siemens átveszi ezt az intuitív feladatot a lightControl 
kezelőfelület segítségével, a konyhai készülékek kezelése tekintetében is. Kiváló technikával a főzés továbbra is egy emocionális tevékenység 
marad, amely teret enged a spontán ötleteknek.

A készülékek be- és kikapcsoló gombja nem csak a nagyobb biztonságról és energia megtakarításról gondoskodik, hanem egy gombnyomással 
a másodperc töredéke alatt a készülék minden funkciója a rendelkezésére áll.
A központi süllyeszthető forgatható gomb és a balról jobbra elrendezett funkcionális nyomógombok segítségével gyorsan és rugalmasan 
célhoz érhet. Ezentúl a kijelző minden fontos információt kijelez a kiválasztott programról, sőt az optimális beállításra is javaslatokat is tesz.

Legyen szó tűzhelyről, sütőről vagy kompakt készülékről: a lightControl kezelőfelület egységes kialakítása gondoskodik arról, hogy 
a különböző Siemens készülékek között otthonosan érezze magát.

Számos Design zsűri kitüntetését is elnyerték a Siemens készülékek.

Információk fehéren feketén és feketén fehéren: 
Graphic-display.

Nem kell attól tartania, hogy elfelejti, mikor és mit kapcsolt be. Segít Önnek 
az informatív Graphic-display. A nagy betűk, valamint a kijelző háttérvilágításá-
nak fehér vagy fekete kiválasztása azonnal tájékoztatja Önt az aktuális időről, 
a program lefutásáról – pl.: hol tart a gyorsfelfűtés, bekapcsolt állapotban 
van-e a gyerekzár – illetve az éppen aktuális beállításokról. A fehér háttérvilágí-
tásban olyan adatok kerülnek kijelzésre, amelyek azonnal megváltoztathatóak. 
Fekete háttérvilágítással az éppen inaktív beállítások jelennek meg. 

20092010
20092010
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cookControl34, liftMatic cookControl68, magyar nyelvű szöveges kijelző cookControl68, magyar nyelvű szöveges kijelző

activeClean®

lift-
Matic

activeClean®

ÚJ

activeClean®

HB 78P570
Beépíthető önálló sütő

HB 78AA570 (nemesacél) / 270 (fehér) / 670 (fekete)

Beépíthető önálló sütő
HB 78AB590
Beépíthető önálló sütő, 96 mm magas kezelő panellel

  activeClean - automatikus öntisztítás
  liftMatic: nyitás/zárás gombnyomásra
   Universal PLUS sütő 11 funkcióval: kiolvasztás, alsó/
felső sütés, HydroBaking, 3D légkeverés Plus, speed, 
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, grill, 
edénylőmelegítés, melegentartás (nyitott/zárt)
  cookControl34    Üvegkerámia sütőalj
  Automatikus beállítási javaslatok
   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél)
  Digitális display, szöveges kijelzéssel (magyar)
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat
  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
   Gyermekzár: Elektronikus nyomógombzár, 
zárható sütőajtó 
  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

  activeClean - automatikus öntisztítás
   Multifunkciós sütő 13 funkcióval: alsó/felső sütés, 
HydroBaking, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, 
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felüle-
tű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, melegentartás, 
intenzív alsó sütés, előmelegítés, befőzés
  Nagyméretű sütőtér (60 l)   cookControl68 
  Automatikus beállítási javaslatok
  Digitális display, szöveges kijelzéssel (magyar)
   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (ne-
mesacél)   softLight sütővilágítás
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat
  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
   Gyermekzár: Elektronikus nyomógombzár, 
zárható sütőajtó
  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

  activeClean - automatikus öntisztítás
   Multifunkciós sütő 13 funkcióval: alsó/felső sütés, 
HydroBaking, 3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, 
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felüle-
tű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, melegentartás, 
intenzív alsó sütés, előmelegítés, befőzés
  cookControl68    Automatikus beállítási javaslatok
  Digitális display, szöveges kijelzéssel (magyar)
   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél)   softLight sütővilágítás
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat
   96 mm-es kijelző: tökéletes vízszintes 
összeépíthetőség a compact45 készülékekkel
  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
   Gyermekzár: Elektronikus nyomógombzár, 
zárható sütőajtó   Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Beépíthető sütők

Fáradságos sütőtisztítás?
Kapcsolódjon ki inkább, a többit a Siemensre bízhatja.

activeClean® öntisztító automatika

Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: gombnyomásra. Az activeClean® öntisztító funkció bekapcsolásával 
a sütőtérben található szennyeződések magas hőmérsékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér alján hátramaradó hamut 
egyszerűen ki lehet törölni. Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja, még az arra 
alkalmas tartozékokról is.

Katalitikus sütőtér-bevonat

A legtöbb activeClean® nélküli Siemens sütő sütőterének belső felületeit katalitikus bevonat borítja. Ez a kissé érdes felületű anyag 
teljesen magába szívja a rákerülő zsírcseppeket, és egyúttal csökkenti a kellemetlen szagok képződését. Külön tartozékként a katalitikus 
bevonat az öntisztítással nem rendelkező típusokhoz is megrendelhető.

titanGlanz zománcozás 

A szürke színű titanGlanz zománcozással a belső tér tökéletesen harmonizál a készülékek modern külsejével. 
A titanGlanz megnövelt savállóságának és mechanikus ellenállóképességének köszönhetően különösen hosszú élettartamú bevonat. 
A világos szín következtében a sütővilágítás optimálisan tükröződik, ezáltal nyújtva még nagyobb fényt a sütőtérben.

Teleüveg sütőajtó

A legtöbb Siemens sütő ajtajának belső oldalát egyetlen sima üveglap borítja. Erre kényelmesen ráhelyezhető a kihúzott tepsi, 
és a teljesen sima felület tisztítása is egyszerű. Az activeClean® nélküli sütőknél a teljes ajtóbelső egyetlen sima üveglapból áll. 
Az activeClean® sütőknél az üveglap formája úgy került kialakításra, hogy az teljesen belesimuljon a sütőbe.

activeClean®
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cookControl40, sütőkocsi cookControl40 Színvariációk

HB 56BD560J
Beépíthető önálló sütő

HB 36AB560
Beépíthető önálló sütő

HB33AB550 (nemesacél) / 650 (fekete)

Beépíthető önálló sütő

   Katalitikus öntisztító rendszer (odalfalak, hátfal, 
tető)    Teleüveg sütőajtó    Tükörsima sütőfalak
  SoftClose sütőkocsi (csillapított záródással)
   Multifunkciós sütő 10 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D légkeverés Plus, pizza funkció, kü-
lön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű 
grill, kis felületű grill, kiolvasztás, melegentartás
  Nagyméretű sütőtérrel (65 l)
  cookControl40   Szimbólumos kijelző 
   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél) 
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár
  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

  Hátfal katalitikus öntisztítással 
  Teleüveg sütőajtó    Tükörsima sütőfalak 
   Multifunkciós sütő 10 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D légkeverés Plus, pizza funkció, kü-
lön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű 
grill, kis felületű grill, kiolvasztás, melegentartás 
   Nagyméretű sütőtérrel (58 l) 
   cookControl40 
   lightControl kezelőpanel     Szimbólumos kijelző 
   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél)  
   Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal 
   Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható) 
   Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C 
   Gyermekzár 
   Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

   Hátfal katalitikus öntisztítással
   Teleüveg sütőajtó
   Tükörsima sütőfalak
    Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 

3D légkeverés Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, 
kis felületű grill, kiolvasztás
   Nagyméretű sütőtérrel (58 l)
   Elektronikus óra
   Sütővilágítás
   Fehér és kék világítás
   Süllyesztett gombok
   Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
   Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
   Gyermekzár

cookControl68, magyar nyelvű szöveges kijelző activeClean, teleszkópos sütősín activeClean, teleszkópos sütősín

ÚJ

activeClean®
3-szintű 
teleszkópos sütősín

ÚJ

activeClean®

HB 38AB570T
Beépíthető önálló sütő

HB 73AU545
Beépíthető önálló sütő

HB 63AS520*
Beépíthető önálló sütő

  Hátfal katalitikus öntisztítással
  Teleüveg sütőajtó 
  Tükörsima sütőfalak
   Multifunkciós sütő 13 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D légkeverés Plus, pizza funkció, 
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felü-
letű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, melegentar-
tás, intenzív funkció, előmelegítés, befőzés
  cookControl68
  lightControl kezelőpanel
  Digitális display, szöveges kijelzéssel (magyar)
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
  Gyermekzár: nyomógombzár
  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

  activeClean - automatikus öntisztítás
  Teleüveg sütőajtó
  Tükörsima sütőfalak
  3 szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 
3D légkeverés Plus, pizza funkció, külön alsó 
sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, 
kis felületű grill, kiolvasztás
  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
  Fehér és kék világítás, süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár
  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

  activeClean - automatikus öntisztítás
  Tükörsima sütőfalak
  2-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő 5 funkcióval: alsó/felső sütés, 
3D hőlégkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses 
grillezés, nagyfelületű grill
  Elektronikus óra
  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás, süllyesztett gombok
  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár
  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Beépíthető sütők

*Beérkezéstől függően.6



Katalitikus öntisztítás, teleszkópos sütősín Teleszkópos sütősín Katalitikus oldalfalak

3-szintű 
teleszkópos sütősín

HB 43AT540E
Beépíthető önálló sütő

HB 23AT520
Beépíthető önálló sütő

HB 23AB540
Beépíthető önálló sütő

   Katalitikus öntisztító rendszer (odalfalak, hátfal, 
tető)    Teleüveg sütőajtó
  Tükörsima sütőfalak
  3-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő (7 funkcióval): alsó/felső sütés, 
légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
  Hűtőventilátor   Elektronikus óra
  Sütővilágítás 
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Profi fogantyú
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár

  Teleüveg sütőajtó
  Tükörsima sütőfalak
  3-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő (5 funkcióval): külön alsó 
sütés, alsó/felső sütés, légkeverés, légkeveréses 
grillezés, nagyfelületű grillezés
  Nagyméretű sütőtér (58 l)
  Hűtőventilátor
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Profi fogantyú
  Gyermekzár

  Oldalfalak katalitikus öntisztítással
  Teleüveg sütőajtó
  Tükörsima sütőfalak
   Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, 
légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
  Hűtőventilátor
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Profi fogantyú
  Gyermekzár

Piros színű kijelző Teleszkópos sütősín Gyorsfelfűtés

ÚJ

3-szintű 
teleszkópos sütősín

HB 23AB510E
Beépíthető önálló sütő

HB 532E0*
Beépíthető önálló sütő

HB 331E0
Beépíthető önálló sütő

  Teleüveg sütőajtó  
  Tükörsima sütőfalak
   Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, 
légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
  Hűtőventilátor
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Piros színű kijelző
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Profi fogantyú
  Gyermekzár

   Katalitikus öntisztító rendszer 
(odalfalak, hátfal, tető)
   Multifunkciós sütő (5 Sütési mód: Légkeveréses gril-
lezés, Nagy felületű VARIO grill, 3D hőlégbefúvás, 
Alsó/felső sütés, külön alsó sütés)
  Tükörsima sütőfalak
  2-szintű teleszkópos sütősín
  Elektronikus óra
  Gyorsfelfűtés
  Profi fogantyú
  Piros színű kijelző

  Multifunkciós sütő
  Elektronikus óra
  Gyermekzár gomb
  Gyorsfelfűtés
  Profi fogantyú
  Piros színű kijelző

Beépíthető sütők
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Mikrohullámú sütő, 45 cm magas Mikrohullámú sütő grillel Mikrohullámú sütő

ÚJ

HF 35M562*
Beépíthető mikrohullámú sütő

HF 25G5L2 (nemesacél, balra nyíló)
HF 25G5R2 (nemesacél, jobbra nyíló)
Beépíthető mikrohullámú készülék, grillel

HF 25M2L2 (fehér balra nyíló)
HF 25M6L2 (fekete balra nyíló)
Beépíthető mikrohullámú sütő

  Fehér/kék világítás
  Süllyesztett gombok
  36 literes nemesacél sütőtér
  Nagyfelületű halogénlámpa
  Lehajtható ajtó
  Napi idő kijelzés
  cookControl 9
  1000 W mikrohullámú sütő
  5 beállítás: 1000 W, 600W, 360W, 180W, 90W
  3 fokozatú programozás
  Inverter technikával

  Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal
  Fehér/kék világítás  
  Süllyesztett gombok
  Kerámia alsó burkolat a sütőtérben
  lightControl kezelőpanel  
  3 fokozatú programozás
  Digitális kijelző   cookControl 10
  Inverter technikával
  Memória funkció (2 memóriahellyel)
  Napi idő kijelzés
  5 beállítás: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
   Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os 
teljesítménnyel kombinálható
  VARIO-GRILL 1300 W, 3 fokozat
  21 literes nemesacél sütőtér
  Belső világítás

  Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal
  Fehér/kék világítás 
  Süllyesztett gombok
  Kerámia alsó burkolat a sütőtérben
  lightControl kezelőpanel
  3 fokozatú programozás
  Digitális kijelző
  cookControl 7
  Inverter technikával
  Memória funkció (2 memóriahellyel)
  Napi idő kijelzés
  5 beállítás: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
  21 literes nemesacél sütőtér
  Belső világítás

Beépíthető mikrohullámú sütők

A tökéletes összhang. Tetszőlegesen 
egymásra vagy egymás mellé építve. 

Egy menüsor összeállításánál is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ízek harmonizáljanak 
egymással. Nincs ez másképp egy igényes konyha megtervezésénél sem. A Siemens megadja 
Önnek azt a szabadságot, hogy álmaiban elképzelt konyháját kompromisszumok nélkül meg-
valósíthassa. A kezelőfrontok egységes kialakításának köszönhetően a Siemens beépíthető ké-
szülékek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Legyen szó sütőről, gőzpárolóról, mikrohullámú 
sütőről vagy beépíthető kávéfőzőről – egymás mellett vagy egymás alatt: a Siemens magával 
ragadó formavilága Önt és vendégeit is elkápráztatja.

*Beérkezéstől függően.8



Gőzsütő Gőzpároló Melegentartó fi ók

Gőzsütő Gőzpároló

 HB 36D572 (nemesacél) 

/ 272 (fehér) / 672 (fekete)

Gőzsütő

HB 26D552
Gőzpároló

HW 1405P2
Melegentartó fiók

   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél)
   32 l sütőtérfogat, nemesacél függesztő-állvány 
és 4 sütési magasság
  Halogén belső világítás
  Teleüveg sütőajtó
  lightControl kezelőpanel
   Felfűtésellenőrzés, Hőmérséklet beállítási 
javaslatok, memória funkció
  Digitális display, szöveges kijelzéssel (magyar)
  cookControl 70
   Regenerálás, forralás, felolvasztás, 
kímélő párolás, előmelegítés, melegentartás
  Víztartály telítettség-kijelzéssel
   Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél)
  Sütőtérfogat: 35 l, 4 db sütési magasság
  Belső világítás
  Teleüveg sütőajtó
  lightControl kezelőpanel
   Program automatika, pillanatnyi hőmérséklet 
kijelz, felfűtésellenőrzés, memória funkció, ATE;-
Vízkőoldó-program, AUS, tisztítás
  Digitális display, szöveges kijelzéssel (magyar)
  cookControl 40
  100%-os gőzfejlesztés 35 °C - 100 °C között
  Regenerálás, forralás, felolvasztás
  Víztartály: 1,3 l
  Víztartály telítettség-kijelzéssel
   Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás

  Terlhelhető 25 kg-ig
   Max. terhelés, presszó csésze: 80 darab vagy 
Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab

    Hőmérséklet-beállítás 4 szinten kb. 30-80 °C 
(Felületi hőmérséklet)
  Hideg ajtó
  Teleszkópos kivitel
  Fogantyú nélkül
   Funkciók: - Élelmiszerek felolvasztása - 
Ételek melegentartása - Edények előmelegítése
  Edzett üveg fűtőlap

Kompakt sütő Mikrohullámmal kombinált sütő Beépíthető kávéfőző

MICROWELLE
PLUS

 

 

 

cream   center
cleaner

HB 33CB550
Kompakt önálló sütő

HB 86K572
Kompakt sütő

TK 76K572
Automata kávéfőző

  Hátfal katalitikus öntisztítással
  Teleüveg sütőajtó
  Két részből álló lehajtható grillfűtőszál
  Tükörsima sütőfalak
   Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 
3D légkeverés Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, 
kis felületű grill, kiolvasztás
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat
  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
  Profi fogantyú
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár: nyomógombzár

  5 beállítás: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
  Inverter technikával
   7 sütési mód: felső/alsó sütés, keringetett levegő, 
forrólevegő, légkeverős grill, alsó fűtés, 
kímélő párolás, melegentartás, előmelegítés, 
nagyfelületű vario-grill, kisfelületű vario-grill
   Kombinált üzemmód, kímélő párolás, 
melegentartás, előmelegítés
   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 
(nemesacél)   42 l-es sütőtér
  Ajtóhőmérséklet: 40 °C 
  lightControl kezelőpanel
  cookControl 70 
  Magyar nyelvű szöveges kijelző
  Memória funkció (6 memóriahellyel)
   Biztonsági kikapcsolás, Gyermekzár gomb

   Magas minőségű kerámia „silent ceram drive” 
kávéörlő rendszer
   Kényelmes és gyors „cream center cleaner” 
tisztítási rendszer
  Személyre szabott „My Coffee” funkció
   „One touch” funkció: latte macchiato, 
cappucino, tejeskávé
  Vízpumpa, 19 bar nyomás
  Zaj csillapítás a csendes működésért
   Magas minőségű LCD kijelző; programozható 
nyelvek
   Automata vízkőtelenítő és tisztító program 
(kombinált calc’n’clean)

Kompakt 45 készülékek

20092009 200920092009
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Biztonsági kikapcsolás

A Siemens főzőlapok biztonsági rendszere a beállított 
fokozattól függően bizonyos idő eltelte után automatikusan 
lekapcsolja a készüléket. Így akkor sincs nagy baj, ha Ön 
esetleg elfeledkezne erről.

Timer

Az időkapcsoló segítségével beállítható, hogy az egyes 
főzőzónák mennyi ideig működjenek. A beállított idő letelte 
után a főzőzóna automatikusan lekapcsol. 

Gyermekzár

A gyermekzár egyszerű és biztos védelmet jelent illetékte-
len használók ellen. Egyetlen gombnyomással a főzőlap 
összes funkciója lezárható. A gyermekzár gomb újabb 
megnyomásával és néhány másodperces nyomva 
tartásával a készülék újra üzemkész állapotba kerül.

Könnyed tisztítás anélkül, hogy valamit 
elállítanánk: törlési védelem funkció.

Ön biztonságosan és gyorsan reagálhat, ha kifut az étel. 
A törlési védelem funkció érintésével 20 másodpercre minden 
kezelőgomb záródik, így nem kell attól tartani, hogy a főzőlap 
letörlése közben véletlenül tévesen bekapcsol vagy átállít 
funkciókat.

Legyen Ön a mesterszakács 
a konyhájában!
Siemens főzőlapok - páratlan fogások.
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Forradalmi megoldás a főzőlapok vezérlésében: discControl.

Az új vezérlési mód segítségével a Siemens ötvözte az érintéssel és 
gombbal való beállítás előnyeit. A mágneses tárcsákkal való beállítás 
egyszerű, gyors és pontos kezelést tesz lehetővé, míg a főzőlap megjelenése 
elegáns és innovatív. A gombok egy mozdulattal eltávolíthatók, így 
a főzőlap tisztítása is sokkal könnyebbé válik, valamint az illetéktelen 
használók ellen is védelmet nyújt.

Keretes kivitel

Összefüggő nemesacél keret borítja a főzőlap széleit, ami dekoratív 
megjelenést és könnyű tisztíthatóságot tesz lehetővé. A keret az főzőlap 
széleit is megóvja az esetleges sérülésektől.

Kreatív megoldások ínyenceknek.
Kezelési koncepciók és design.

Facetten design

A főzőlap első szegélyét elvékonyodó él alkotja, míg az oldalsó szegélyeken 
vékony nemesacél díszítőcsík fut végig. Ez exkluzív megjelenést biztosít, 
valamint megkönnyíti az ilyen kivitelű főzőlapok egymás mellé történő 
elhelyezését.

Keret nélküli kivitel

A főzőlap első és oldalsó szegélyeit elvékonyodó élek alkotják, mely tökéletes 
illeszkedést biztosít a konyha munkafelületével. Az elvékonyodó élek 
garantálják a könnyű tisztíthatóságot is.

Főzőfelületkezelés egy érintéssel: touchSlider funkció

Egyedülálló, innovatív kezelőfelület a Siemens-től: a főzőfelület, mint 
akár egy Laptop, apró érintéssel vezérelhető. A touchSlider-hőfokská-
lán egy könnyed érintéssel végighaladunk a kívánt főzési teljesítmény 
eléréséig – és azonnal melegedni kezd az étel a fazékban vagy a serpe-
nyőben. Mindemellett a kívánt teljesítményfokozat közvetlen meg-
érintésével is lehetséges a hőmérsékletválasztás. A szenzoros hősza-
bályozás 17 fokozatban történik. A gyorsabb érintéssel a hőmérséklet 
is gyorsabban szabályozható. Természetesen minden más funkció, 
mint a forraló elektronika, időzítés vagy memória-funkció 
egy érintéssel aktiválható ill. reaktiválható.

touchSlider
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monoSlider vezérlés, Facetten design Keret nélküli kivitel Keret nélküli kivitel

touchSlider Indukció

ÚJ

Indukció Indukció

EH 675MB11E
Indukciós főzőlap, 60 cm

EH 651TE11E
Indukciós főzőlap, 60 cm

EH 651TF11E
Indukciós főzőlap, 60 cm

  Facetten design
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   4 indukciós főzőzóna 
   1 bővíthető sütőzóna
   monoSlider vezérlés
   17 fokozat    Időzítő (timer)
   countDown funkció 
   digitális funkciódisplay
   Edényfelismerés
   Gyermekzár    Biztonsági kikapcsolás
   Törlési védelem
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Főkapcsoló
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges

  Keret nélküli kivitel
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 indukciós főzőzóna
   touchControl vezérlés
   17 fokozat 
   Időzítő (timer)
   countDown funkció
   digitális funkciódisplay
   Edényfelismerés
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Főkapcsoló
   Szenzoros kezelés
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges

   Keret nélküli kivitel
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   2 indukciós főzőzóna
   2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
   1 kétkörös főzőzóna
   touchControl vezérlés
   17 fokozat     Időzítő (timer)
   countDown funkció  
   digitális funkciódisplay
   Edényfelismerés
   Gyermekzár 
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Főkapcsoló
   Szenzoros kezelés
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges

monoSlider vezérlés discControl vezérlés Színváltozatok

touchSlider Indukció Sütőszenzor

ÚJ

Indukció touchSlider Indukció

EH 975MD21E
Indukciós főzőlap, 90 cm

EH 885DB11E*
Indukciós főzőlap, 80 cm

EH 879SB11 metal 

EH 875SB11E* fekete

Indukciós főzőlap, 80 cm

  Facetten design    Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal 
   5 indukciós főzőzóna 
   Kétszeresen bővíthető főzőzóna
   monoSlider vezérlés 
   17 fokozat     Időzítő (timer)
   countDown funkció    digitális funkciódisplay
   Edényfelismerés    Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás    Törlési védelem
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés 
   Főkapcsoló
   fryingSensor plus (sütőszenzor) a jobb és bal 
első főzőzónába beépítve 4 hőmérsékletzónával 
és 9 automatikus programmal
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges

  discControl design
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 indukciós főzőzóna
   1 bővíthető sütőzóna
   17 fokozat    Időzítő (timer)
   countDown funkció
   Melegen tartó zóna 
   Kezelőgomb (felül)
   Edényfelismerés
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   Törlési védelem
   Maradékhő kijelzés
   Főkapcsoló
   discControl vezérlés
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges

   Facetten design
   metal-design (EH879SB11 esetén)
   4 indukciós főzőzóna
   1 bővíthető sütőzóna
   touchSlider vezérlés
   17 fokozat    Időzítő (timer)
   countDown funkció 
   digitális funkciódisplay
   Melegen tartó zóna
   Edényfelismerés 
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   Törlési védelem
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Főkapcsoló
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges

Indukciós főzőlapok

2010 2009

*Beérkezéstől függően.

ÚJ
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Keret nélküli kivitel Keret nélküli kivitel Nemesacél keret

ÚJ

ET 651TF11E
Főzőlap, 60 cm

ET 651EE11E
Főzőlap, 60 cm

ET 645EE11
Főzőlap, 60 cm

   Keret nélküli kivitel
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
1 kétkörös főzőzóna
   touchControl vezérlés
   17 fokozat
   Időzítő (timer)
   Digitális funkciódisplay
   countDown funkció
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Működésjelző lámpa
   Főkapcsoló
   Forraló elektronika

   Keret nélküli kivitel
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
   touchControl vezérlés
   17 fokozat
   Digitális funkciódisplay
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Működésjelző lámpa
   Főkapcsoló
   Forraló elektronika

   Körbefutó nemesacél kerettel
   Üvegvédő díszítő nyomat
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
   touchControl vezérlés
   17 fokozat
   Digitális funkciódisplay
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Működésjelző lámpa
   Főkapcsoló
   Forraló elektronika

monoSlider, Facetten design monoSlider, Facetten design Facetten design

touchSlider touchSlider

ET 875MC11D
Főzőlap, 80 cm

ET 775MG11E
Főzőlap, 70 cm

ET 675TN11E
Főzőlap, 60 cm

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
1 bővíthető sütőzóna, 3 kétkörös főzőzóna
   monoSlider vezérlés
   17 fokozat
   Időzítő (timer)
   digitális funkciódisplay
   countDown funkció
   Törlési védelem
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Működésjelző lámpa
   Főkapcsoló

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
2 kétkörös főzőzóna
   monoSlider vezérlés
   17 fokozat
   Időzítő (timer)
   digitális funkciódisplay
   countDown funkció
   Törlési védelem
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Működésjelző lámpa
   Főkapcsoló

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
1 bővíthető sütőzóna, 1 kétkörös főzőzóna
   touchControl vezérlés
   17 fokozat
   Időzítő (timer)
   digitális funkciódisplay
   countDown funkció
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Működésjelző lámpa
   Főkapcsoló

Üvegkerámia főzőlapok
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Dupla WOK Timer

ER 926SB90E
Üvegkerámia gázfőzőlap, 90 cm

ER 626PT90E
Üvegkerámia gázfőzőlap, 60 cm

   5 Gázégő
   Kettős kombi WOK-gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Facetten Desing
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 Gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Digitális timer és visszaszámláló
   Automatikus biztonsági kikapcsolás 6 óra 
elteltével
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Facetten Desing
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Öntöttvas edénytartó Egykezes gyújtás

EP726QB90E
Edzett üveg gázfőzőlap, 70 cm

EP 626PB80E
Edzett üveg gázfőzőlap, 60 cm 

   5 Gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
   Beépített főkapcsoló
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 Gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Zománcozott edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Gázfőzőlapok

Egy sikeres 
kapcsolat.
Gázláng az üvegkerámia 
felületen. Ez a párosítás 
a gáz minden előnyét 
megvalósítja a nagyértékű 
üvegkerámián – a rendkí-
vül ellenálló főzőfelület 
elegáns megjelenésétől 
kezdve, a nagyon magas 
hőállóságig bezárólag, 
mindent.
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fl ameTronic Öntöttvas edénytartó Egyedi edénytartó rácsok

fl ameTronic ÚJ

EC 745RF90E
Gázfőzőlap, nemesacél, 70 cm 

EC 845IB90E
Gázfőzőlap, nemesacél, 80 cm

EO 616HB10E*
Edzett üveg gázfőzőlap, 60 cm

   5 Gázégő
   Kettős kombi WOK-gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Teljesen elektromos gyújtás
   Elektronikus égésbiztosító
   Automatikus biztonsági kikapcsolás 
6 óra elteltével
   flameTronic: Automatikus újragyújtás
   Quick stop funkció
   Gyerekzár
   Maradék-hőkijelző (5-szörös)
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 Gázégő
   1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 Gázégő
   2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Egyedi edénytartó rácsok
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

WOK-égő WOK-égő Egykezes gyújtás

ÚJ

EC 645HB80E
Gázfőzőlap, nemesacél, 60 cm

EB 615HB90E*
Gázfőzőlap, nemesacél, 60 cm

EC 615PB80E
Gázfőzőlap, nemesacél, 60 cm

   4 Gázégő
   1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Zománcozott edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 Gázégő
   2 normál-, 1-takarék-, 1 Wok-égő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 Gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Zománcozott edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Gázfőzőlapok

*Beérkezéstől függően. 15



Teppan Yaki 40 cm, indukció

ÚJ ÚJ

ET 475MY11E
Teppan Yaki – nemesacél, 40 cm

EH 475ME11E* 
Indukciós főzőlap, fekete 40 cm

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   Üvegkerámia fedél
   Hőmérséklet-beállítás 10 °C-onként 160-240 °C között
   Melegentartó-funkció 70 °C, tisztító-funkció 40 °C
   Digitális funkciódisplay, countDown funkció
   Biztonsági kikapcsolás
   Osztott zónás főzőfelület
   touchSlider (mono)
   nagy nemesacél sütőfelület
   Min. munkalapvastagság: 30 mm

   Facetten design
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
   1 indukciós kétkörös főzőzóna edényfelismeréssel
   17 fokozat, időzítő (timer)
   Digitális funkciódisplay, countDown funkció
   symControl főzőlapvezérlés
   Edényfelismerés, gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás, törlési védelem
   power Management funkció
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   touchSlider vezérlés (mono)
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) főzőzónához lehetséges
   Min. munkalapvastagság: 20 mm

Domino főzőlapok

Domino főzőlapok. 
A 30 és 40 cm széles Domino főzőla-
pokkal kiélheti kreativitását! Számos 
kombinációs lehetőséget nyújtanak: 
egymással vagy szélesebb elektromos 
ill. gázfőzőlapokkal, kiegészítve lávakö-
ves grillel vagy akár TeppanYaki-val.

2009 2009

*Beérkezéstől függően.16



Kettős WOK-égő Gázfőzőlap

ER 326AB90E
Üvegkerámia gázfőzőlap, 30 cm

ER 326BB90E
Üvegkerámia gázfőzőlap, 30cm

   Facetten Desing
   Kettős kombi WOK-gázégő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
   Más domino lappal összeépíthető

   Facetten Desing
   2 Gázégő
   1 erős-, 1 normál gázégő
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
   Más domino lappal összeépíthető

Domino főzőlapok

Indukciós főzőlap Üvegkerámia főzőlap Lávaköves grill

EH 375CE11E 
Indukciós főzőlap, 30 cm

ET 375GF11E 
Üvegkerámia főzőlap, 30 cm

ET 375GU11E 
Lávaköves grill, 30 cm

   Facetten design
   Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   2 indukciós főzőzóna
   Digitális funkciódisplay, symControl 
főzőlapvezérlés
   Edényfelismerés, biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 
főzőzónához lehetséges
   Min. munkalapvastagság: 20 mm 

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
   1 kétkörös főzőzóna
   Kezelőgomb (felül)
   9 fokozat
   2-szeres maradékhő jelzés
   2 működésjelző lámpa
   Min. munkalapvastagság: 20 mm

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   Üvegkerámia fedél
   9 fokozat
   Nemesacél grilltálca lávakővel, vagy vízzel 
feltöltve használható
   Működésjelző lámpa
   Vízleeresztő csap
   Nagy grillfelület öntöttvasból
   Min. munkalapvastagság: 30 mm

2009
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Fém zsírszűrő Fém zsírszűrő

LC 956BB40 
Kürtős páraelszívó, 90 cm

LC 656BB30
Kürtős páraelszívó, 60 cm

   Falra szerelhető kivitel
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
3 x 20 W-os halogénlámpával
   Elektronikus vezérlés 7 szegmenses kijelzővel
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra 
is alkalmazható
   Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 500 m³/h, 
intenzív fokozaton 640 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 500 m³/h: 59 dB (A) re 1pW 
hangnyomás: 45 dB (A)

   Falra szerelhető kivitel
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
3 x 20 W-os halogénlámpával
   Elektronikus vezérlés 7 szegmenses kijelzővel
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkal-
mazható
   Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 500 m³/h, 
intenzív fokozaton 640 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 500 m³/h: 59 dB (A) re 1pW 
hangnyomás: 45 dB (A)

Szöveges kijelző Döntött üvegernyő Sziget elszívó

ÚJ

LC 958BB90
Kürtős páraelszívó, 90 cm

LC 956KA40
Kürtős páraelszívó, 90 cm

LF 958TA60
Sziget elszívó, 90 cm

   lightControl kijelző magyar szöveges kijelzéssel
   Süllyeszthető forgatógomb 
   Munkatér megvilágítás 3 x 20 W-os 
halogénlámpával, Softlight
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Beállítható automatikus utánfutás, 
pillanat-kapcsoló
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 620 m³/h, 
intenzív fokozaton 820 m³/h
   Nemesacél szűrő borítás, perforált, 
mosogatógépben mosható
   Telítettség-jelzés fém zsírszűrőhöz és aktívszén 
szűrőhöz
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően normál üzemmódon 620 m³/h: 59 dB 
(A) re 1 pW hangnyomás: 45 dB (A)

   Döntött üveg ernyő homokfújt (opálos) üveggel
   Nemesacél szűrőtartó
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Softlight
   Kivezetétes és kerigtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
   Elektronikus vezérlés, 7 szegmenses kijelzővel
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
   10 perces ventilátor utánfutás
   Telítettség-jelzés fém-zsírszűrőhöz
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 380 m³/h, 
intenzív fokozaton 620 m³/h
   Extra csendes működés: csak 40 dB (A), amely 
megfelel 54 dB (A) re 1pW értéknek max. normál 
üzemmódnál (380 m³/h) DIN/EN 60704-2-13 
szabvány szerint

   Fényerőszabályzó funkció, softLight, 
4 x 20 W-os halogénlámpával
   Elektronikus vezérlés 7 szegmenses kijelzővel
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra 
is alkalmazható    Nemesacél szűrőtartó
   Vezérlés mindkét oldalról lehetséges
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Intenzív fokozat, automatikus visszaállás, 
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 620 m³/h, 
intenzív fokozaton 820 m³/h
   Fém-zsírszűrő peremszívással, mosogatógép-
ben elmosogatható
   Telítettség-jelzés fém zsírszűrőhöz és aktívszén 
szűrőhöz
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 620 m³/h: 59 dB (A) re 1pW 
hangnyomás: 45 dB (A)
   Extra hangszigetelés

Kürtős páraelszívók
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Kihúzható Kürtőbe építhető

LI 23030
Kihúzható páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm

LB 55564 
Kürtőbe építhető páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm

   Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra 
is alkalmazható
   3 teljesítmény-fokozat
   Elszívókapacitás az EN 61591szerint mérve:
max. 400 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 400 m³/h: 64 dB (A) re 1 pW 
hangnyomás: 52 dB (A) re 1pW 
   Billenő kapcsoló

   Kürtőbe vagy főzősziget fölé szerelhető
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
2 x 20 W-os halogénlámpával
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkal-
mazható
   2 nagyteljesítményű ventilátor
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 400 m³/h, 
intenzív fokozaton 650 m³/h
   Fém zsírszűrő, alumínium kerettel
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 400 m³/h: 59 dB (A) re 1 pW 
hangnyomás: 47 dB (A)
   Tolókapcsoló

Kihúzható Kihúzható

LI 46930
Kihúzható páraelszívó, 90 cm

LI 44630
Kihúzható páraelszívó, 60 cm

   Speciális felsőszekrénybe építhető 
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
   Fém-zsírszűrő
   Telítettség-jelzés fém-zsírszűrőhöz
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
3 x 20 W-os halogénlámpával
   2 nagyteljesítményű ventilátor
   Elektronikus vezérlés, LED-kijelzéssel
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Elszívókapacitás, EN 61591 szerint mérve, 
(Ø 15 cm) max. normál üzemben: 450 m³/h 
intenzív fokozaton: 700 m³/h
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 400 m³/h: 62 dB (A) re 1pW 
hangnyomás: 50 dB (A)

   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
2 x 20 W-os halogénlámpával
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra 
is alkalmazható
   2 nagyteljesítményű ventilátor
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. normál fokozatnál 400 m³/h, 
intenzív fokozaton 500 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Zajszint a DIN/EN 60704-2-13 szabványnak 
megfelelően Normal 400 m³/h: 62 dB (A) re 1pW 
hangnyomás: 50 dB (A) 

Beépíthető elszívók
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Tökéletesen tiszta edények 
rövid idő alatt.

Több variációs lehetőség: a vario kosár.

A vario kosár egy harmadik kosár, amely a különleges formájának kö-
szönhetően nem csak az evőeszközöknek, hanem a merőkanalaknak, 
a salátás kanalaknak, sőt még a kisebb méretű edényeknek is helyet 
biztosít. Így az alsó kosárban nincs szükség külön evőeszköz tartóra. 
A vario kosárnak köszönhetően már 14 teríték fér el a speedMatic 
mosogatógépekben.

Páratlanul gyors és alapos: 
speedMatic beépíthető mosogatógép generáció. 

A speedMatic mosogatók páratlan gyorsaságuk és takarékosságuk 
mellett egyedi technikai tulajdonságaikkal (pl: Zeolith szárítás®, 
dosierAssistent..) és új belső formavilágukkal (pl: vario kosár, 
emotionLight ..) új dimenziót teremtenek a mosogatásban.

energySave zeolith® szárítás

Az új, energiatakarékos szárítás.

A Siemens egyes beépíthető mosgató-
gépeinek egyedi újdonsága a Zeolith®-tal 
történő energiatakarékos szárítás. 
Ezen ásvány tulajdonsága, hogy megköti 

a vizet, miközben hőt bocsájt ki. Ezt használja fel a Siemens 
mosogatógép, ennek révén csökkenti az energiafogyasztást 
és javítja a szárítás hatékonyságát.

varioSpeed

Fele annyi idő alatt mosogat és szárít: varioSpeed. 

Miért várna hosszú ideig a tiszta edényekre, ha fele 
annyi idő alatt is elkészülhetnek? Csak válasszon egy 
programot* és utána nyomja meg a varioSpeed gombot. 
Ennek következtében máris lecsökken a mosogatási idő 

50%-kal. A felezett időről pedig tájékoztatást ad a maradékidő kijelző. 
Természetesen tökéletes mosogatási eredményt fog kapni, edényei 
ragyogóan tiszták és szárazak lesznek.
*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra.

víz

Víz – és árammegtakarítás: 
7 l vízfogyasztással. (EcoStar) 

Az EcoStar mosogatógépek vízfogyasztása normál prog-
ram esetén egy egyedülálló konstrukció révén 7 literre 
lecsökkent. Így a mosogatógépnek kevesebb vizet kell 

felmelegítenie. Ezzel nem csak vizet, de áramot is megtakaríthat. 
A sok újdonság mellett mindenesetre egy dolog változatlan: 
a tökéletes mosogatási eredmény.

A különösen energiahatékony 
Siemens beépíthető mosogatógépek 
jól felismerhetők az ecoPlus jelről.

20



Integrálható: 12 teríték Integrálható: 12 teríték Integrálható: 12 teríték

varioSpeed aquaStop extra csendes varioSpeed aquaStop extra csendes aquaStop extra csendes

SE 55M582EU
Mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SE 54M567EU
Mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SE 55E556EU
Mosogatógép, 60cm – nemesacél

   Fogyasztás (eco 50 °C): 
 13 l víz / 1,05 kWh energia
   5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
   Piros funkció display 
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő ki-
jelzés
   varioFlex kosárrendszer (6+4 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár, rackMatic 
rendszerrel
   2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban
   2 csészetartó rész és talpas pohártartó az alsó 
kosárban
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   aquaStop vízvédelem garanciával
   Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 
 13 l víz / 1,05 kWh energia
   4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C
   Kék LED
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   varioPlus kosárrendszer (3+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár, 
rackMatic rendszerrel
   2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Elektronikus maradékidő kijelzés percben
   Időprogramozás 1-19 óra között
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   Gyermekzár gomb, elektronikus nyomogombzár
   aquaStop vízvédelem garanciával
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 
 13 l víz / 1,05 kWh energia
   5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
   Kék LED
   aquaSensor
   2 lehajtható rész az alsó kosárban
   Állítható magasságú felső kosár
   Elektronikus maradékidő kijelzés percben
   Időprogramozás 1-19 óra között
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
    aquaStop vízvédelem garanciával
   Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

SE 54E533EU (kép nélkül)
Eltérés az SE 55E556EU-tól
   Fogyasztás (eco program 50 °C): 
 17 l víz / 1.05 kWh energia
   4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, 
előmosogatás
   Piros program LED
   Többszörös vízvédelmi rendszer
   Lehajtható tányérbetétet nem tartalmaz
   Időprogramozást és maradékidő kijelzést nem 
tartalmaz 
   Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

Integrálható: 14 teríték Integrálható: 13 teríték Integrálható: 14 teríték

zeolith® szárítás energySave IntenzívZónavíz

20% 10%
varioSpeed víz aquaStop extra csendes

10%
varioSpeed víz aquaStop extra csendes

SN 56T592EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SN 55M582EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SN 56N580EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm – nemesacél

   Fogyasztás (eco 50 °C): 
 10 l víz / 0,97 kWh energia
   2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, 
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
  Szöveges magyarnyelvű, kék funkció display
  speedMatic vízrendszer
  dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
  aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
   4 kiegészítő opció: energySave, intenzívZóna, 
féltöltet, varioSpeed
  Energiakímélő szárítás zeolith®-tal
  emotionLight, exkluzív belső világítás
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidőkijelzés
   varioFlexPlus kosárrendszer (6+6 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel
  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
  Akusztikus programvége jelzés
  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
  Gyermekzár gomb
  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 
 7 l víz / 0,96 kWh energia
   2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
  Piros funkció display kijelzés
  speedMatic vízrendszer
  dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
  aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
  2 kiegészítő opció: féltöltet, varioSpeed
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
  varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel
  vario evőeszköz kosár a harmadik szinten
  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
  Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár
  Elölről állítható hátsó készülékláb
  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 
 10 l víz / 0,97 kWh energia
   2x6 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
  Kék funkció display   speedMatic vízrendszer
  dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
  aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
  2 kiegészítő opció: féltöltet, varioSpeed
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
  varioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel
  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
  Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár
  Zajszint: 44 dB (re 1 pW) 

SN 55M531EU ( kép nélkül) 
Eltérés az SN 56N580EU-tól
  13 teríték
   Fogyasztás (eco program 50 °C): 
 12 l víz / 1,05 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás
  Nem tartalmaz vario evőeszköztartó kosarat
  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Integrálható 60 cm széles mosogatógépek
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Teljesen integrálható 60 cm széles mosogatógépek

Teljesen integrálható: 14 teríték Teljesen integrálható: 13 teríték Teljesen integrálható: 13 teríték

20%
zeolith® szárítás energySave IntenzívZónavíz víz aquaStop extra csendesvarioSpeed

10%
víz aquaStop extra csendesvarioSpeed

SN 66T092EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm

SN 65M081EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm

SN 64M001EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm

   Fogyasztás(eco 50 °C): 10 l víz / 0,97 kWh energia
   2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, 
auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
   speedMatic vízrendszer
   dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
   Energiakímélő szárítás zeolith®-tal
   aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
   aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
   4 kiegészítő opció: energySave, intenzívZóna, 
féltöltet, varioSpeed
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
   varioFlexPlus kosárrendszer (6+6 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel
   vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
   Akusztikus programvége jelzés
   infoLight program végénél fénycsík a padlón
   emotionLight, exkluzív belső világítás
   Gyermekzár gomb
   Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

SN 66T090EU (kép nélkül)
Eltérés az SN 66T090EU
   Fogyasztás(eco 50 °C): 10 l víz / 0,97 kWh 
energia    zeolith® szárítást nem tartalmaz
   Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás(eco 50 °C): 7 l víz / 0,96 kWh energia
   2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
   speedMatic vízrendszer
   dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
   aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
   aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
   2 kiegészítő opció: féltöltet, varioSpeed
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő ki-
jelzés
   varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel
   vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
   Akusztikus programvége jelzés
   infoLight program végénél fénycsík a padlón
   Gyermekzár gomb
   Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

SN 65M080EU (kép nélkül)  
Eltérés az SN 65M081EU
   14 teríték
   Fogyasztás(eco 50 °C): 12 l víz / 1,05 kWh energia
   varioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás(eco 50 °C): 12 l víz / 1,05 kWh energia
   2x4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors
   2 kiegészítő opció: féltöltet, varioSpeed
   speedMatic vízrendszer
   dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
   aquaSensor
   vario kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő ki-
jelzés
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel
   2 csészetartó rész a felső kosárban
   Evőeszköz tartó az alsó kosárban
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   Akusztikus programvége jelzés
   infoLight program végénél fénycsík a padlón
   Gyermekzár gomb
   aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
   Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Teljesen integrálható: 12 teríték Teljesen integrálható: 12 teríték Teljesen integrálható: 12 teríték

víz aquaStop extra csendesvarioSpeed aquaStop

ÚJ

SE 64N350EU
Mosogatógép, 60 cm

SE 64E334EU
Mosogatógép, 60 cm

SE 65E332EU
Mosogatógép, 60 cm
 

   Fogyasztás(eco 50 °C): 13 l víz / 1,05 kWh energia
   4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 35 °C,
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés
   varioFlex kosárrendszer (6+4 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár, rackMatic 
rendszerrel
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   Akusztikus programvége jelzés
   aquaStop vízvédelem garanciával
   auto 3in1 funkció
   Váltókar technika
   Regeneráló elektronika
   Átfolyós rendszerű vízmelegítő
   2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban
   2 csészetartó rész az alsó kosárban
   Talpas pohár tartó rendszer
   Öntisztító szűrő
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 14 l víz / 1,05 kWh energia
   2x4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, 
előmosogatás
   Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
   Állítható magasságú felső kosár
   Elektronikus só- és öblítőszer kijelzés
   Programvég jelzés LED-del
   Akusztikus programvége jelzés
   Váltókar technika
   Regeneráló elektronika
   Átfolyós rendszerű vízmelegítő
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Öntisztító szűrő
   Elölről állítható hátsó készülékláb
   Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 1,05 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 35 °C, előmosogatás
   Állítható magasságú felső kosár
   2 lehajtható elem az alsó kosárban
   Elektronikus só- és öblítőszer kijelzés
   Programvég jelzés LED-del
   Váltókar technika
   Regeneráló elektronika
   Átfolyós rendszerű vízmelegítő
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Öntisztító szűrő
   Elölről állítható hátsó készülékláb
   Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

10%

2009
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Teljesen integrálható: 9 teríték Teljesen integrálható: 9 teríték Teljesen integrálható: 9 teríték

varioSpeed aquaStopIntenzívZóna aquaStop aquaStop

SF 65T352EU
Mosogatógép, 45 cm

SF 64M330EU
Mosogatógép, 45 cm

SF 65A662
Mosogatógép, 45 cm

   Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,8 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás
   Kiegészítő opció: intenzívZóna, varioSpeed
   aquaSensor, hőcserélő
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   varioPlus kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár, rackMatic 
rendszerrel
   Akusztikus programvége jelzés
   infoLight program végénél fénycsík a padlón
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   Zajszint: 45 dB (re 1 pW)

SF 64T353EU (kép nélkül)
Eltérés az SF 65T352EU-tól
   4 program: auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 0,8 kWh energia
   4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás
   Programvég jelzés LED-del
   Hőcserélő
   Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
   Állítható magasságú felső kosár
   2 lehajtható elem az alsó kosárban
   Akusztikus programvége jelzés
   aquaStop vízvédelem garanciával
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   auto 3in1 funkció
   Váltókar technika
   Regeneráló elektronika
   Átfolyós rendszerű vízmelegítő
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Hajlított mosogatókarok
   Öntisztító szűrő
   Elölről állítható hátsó készülékláb
   Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 0,8 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 35 °C, előmosogatás
   Elektronikus só- és öblítőszerszerhiány kijelző
   Állítható magasságú felső kosár
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   2 lehajtható rész az alsó kosárban
   aquaStop vízvédelem garanciával
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Előlről állítható hátsó készülékláb
   Öntisztító szűrő
   Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Integrálható: 9 teríték Integrálható: 9 teríték

varioSpeed aquaStop

ÚJ

varioSpeed aquaStop

SF 54T554EU
Mosogatógép, 45 cm - nemesacél

SF 55M554EU*
Mosogatógép, 45 cm - nemesacél

   Fogyasztás (eco  50 °C): 11 l víz / 0,8 kWh energia
   4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45°C
   aquaSensor, hőcserélő
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés
   varioPlus kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár, rackMatic 
rendszerrel
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár
   auto 3in1 funkció
   Váltókar technika
   Regeneráló elektronika
   Átfolyós rendszerű vízmelegítő
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Mosogatókosár ezüst nyitófogantyúval
   Hajlított mosogatókarok
   Öntisztító szűrő
   Elölről állítható hátsó készülékláb
   Zajszint: 45 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco  50 °C): 11 l víz / 0,8 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45°C, előmosogatás
   aquaSensor
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés
   2 lehajtható elem az alsó kosárban
   Állítható magasságú felső kosár, rackMatic 
rendszerrel
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   auto 3in1 funkció
   Váltókar technika
   Regeneráló elektronika
   Átfolyós rendszerű vízmelegítő
   Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
   Mosogatókosár ezüst nyitófogantyúval
   Hajlított mosogatókarok
   Öntisztító szűrő
   Elölről állítható hátsó készülékláb
   Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

Teljesen integrálható és integrálható 45 cm széles mosogatógépek

*Beérkezéstől függően. 23



Új speedMatic kompakt 
mosogatók a Siemens-től

Az első beépíthető mosogatógép, amely minden 
konyhatervbe beleillik

Egy álomkonyha kialakításánál egyetlen tökéletes meg-
oldás létezik az Öné! Ezen megállapításból kiindulva 
a Siemens új beépíthető mosogatógép sorozatot fejlesz-
tett ki, melynek tagjai ott és annyit mosogatnak, ahol 
és amennyi Önnek megfelel. 

Kevesebb helyigény

A 45 és 60 cm magassággal és 59 cm szélességgel az új 
beépíthető kompakt mosogatógép praktikusan illeszke-
dik minden konyhabútorba, egységes konyhaképet bizto-
sítva az Ön számára. A 6 és 8 teríték kedvező helykihasz-
nálást biztosít többfajta igényt kielégítve az egyedülállók, 
a kis létszámú családok vagy irodák részére. 

Fent, lent, jobbra, balra, számos variálhatósági 
lehetőség

Az optimális méreteknek köszönhetően a tervezés 
számára nagyon sok egyéni lehetőség nyílik. Mindegy, 
hogy a munkalap alá, vagy konyhaszigetbe, vagy egy 
gyerekek által elérhetetlen, de a felnőtt számára kényel-
mes magasságban kerül beépítésre. A nemesacél design 
tökéletes egységet biztosít a többi (sütők, főzőlapok, 
páraelszívók) Siemens beépíthető készülékekkel és lehe-
tőséget ad a harmonikus konyhakép megvalósítására. 

Kedvezőbb ergonómia

Az új Siemens speedMatic kompakt mosogatógép beépít-
hetőségénél teljes egészében figyelembe vehető az Ön 
igénye a kényelmes ki- és bepakolás iránt, így a kedvező 
ergonómia kialakítás biztosítja az Ön komfort érzetét.

Extra igények megvalósítása

Számos egyedi elképzelés kialakítása lehetséges. Például 
a sütővel és más azonos méretű készülékekkel való pár-
huzamos vagy egymás alatti beépítés, 2 különböző mére-
tű speedMatic kompakt mosogatógépek beépítése, mely 
a megnövekedett edényszám mellett a mosogatandó 
edények elkülönítésére is lehetőséget ad. 

Tökéletes beépíthetőség

Az új készülékek beépítési méretei megegyeznek 
a bútorgyártásban már ismert nyílásméretekkel, így 
azok beépítése nem okoz semmilyen plusz költséget 
illetve időfelhasználást.
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Az elektonikus aquaStop 
garantáltan véd a vízkárok 
ellen 

Az aquaStop biztonsági rend-
szer a Siemens mosogatógép alapvető 
tartozéka. Az aquaStop minden vízkár-
tól megvéd, így Ön a gépet működés 
közben vagy kikapcsolt állapotban 
nyugodtan magára hagyhatja.

aquaStop

Víztakarékos technika 
a mosogatásnál 
az aquaSensor 
segítségével 

A szabadalmaztatott aquaSensor fo-
lyamatosan figyeli a készülékben lévő 
víz szennyezettségét és csak szükség 
esetén dönt annak cseréjéről. Ezzel 
jelentős mennyiségű vizet illetve ára-
mot takarítva meg az Ön számára.

aquaSensor

Higiénikus edényszárítás 
a hőcserélő rendszerrel 

A hőcserélő rendszer a tisztí-
tó fázis távozó hőjét használja 

fel arra, hogy a következő mosogatási 
folyamat hideg csapvizét előmelegít-
se. Szárításnál az utolsó öblítő vízből 
maradó hő hatására a hideg vízzel teli 
hőcserélőnél a pára a készülék belső 
falán csapódik ki. A kondenzációs szá-
rítás energiatakarékosabb és mivel 
nincs szükség az ajtó kinyitására 
a belső tér higiénikusabb.

hőcserélő

Kompakt mosogató: 8 teríték Kompakt mosogató: 6 teríték

SC 76M530EU (nemesacél)
Integrálható kompakt mosogató 

SK 75M531EU (nemesacél)
Integrálható kompakt mosogató

aquaStopvarioSpeed hőcserélő aquaSensorhigiénia aquaStopvarioSpeed hőcserélő aquaSensorhigiénia

   Fogyasztás (eco 50 °C): 8,5 liter/0,74 kWh
   6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
   Zajszint: 47 dB
   Kegészítő funkciók: varioSpeed, higénia opció
   speedMatic vízrendszer
   aquaSensor, töltöttség szenzor
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   Hőcserélő, üvegvédelmi technika
   Előreprogramozás 1-24 óra között
   Maradékidő kijelzés
   Rugalmas kosárrendszer: 2 mosogatókosár, 
lehajtható elemek az alsó kosárban 
   Variálható evőeszköz tartó
   Csészetartó az alsó kosárban
   Váltókar technika
   S-formájú spriccelőkar
   3 részes hullámos szűrő
   Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés
   Biztonsági ajtó és nyomógomb zár

Méretek: 59,5 x 59,5 x 50 cm

   Fogyasztás (eco 50 °C): 7 liter/0,63 kWh
   5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
kímélő 40 °C, gyors 45 °C
   Zajszint: 49 dB
   Kiegészítő funkciók: varioSpeed, higiénia opció
   speedMatic vízrendszer
   aquaSensor, töltöttség szenzor
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   Hőcserélő, üvegvédelmi technika
   Előreprogramozás 1-24 óra között
   Maradékidő kijelzés
   Rugalmas kosárrendszer: 
lehajtható elem a mosogatókosárban
   Csészetartó az alsó kosárban
   Váltókar technika
   Váltókar technika
   S-formájú spriccelőkar
   3 részes hullámos szűrő
   Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés
   Biztonsági ajtó és nyomógomb zár

Méretek: 45,4 x 59,5 x 50 cm

Kiemelkedő teljesítmény, alacsony 
energiafelhasználás: eco Plus kom-
pakt mosogatógépek a Siemenstől 

A modern szenzor technika és egyéb 
innovatív megoldások révén 
a speedMatic kompakt mosogatógép 
sok vizet és energiát takarít meg. Ezen 
tényezők miatt a címke értékek a leg-
jobbak, takarékos A energiafogyasztás, 
nagyszerű A tisztítási hatékonyság és 
kiváló A szárítási hatékonyság. 

ÚJ ÚJ

2010
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Óriási hely mosnivalói számára: 
7 kg nagytérfogatú mosódob 

Az extra méretű varioSoft mosódobban egyszerre akár 7 kg ruhaneműt is, ami nemcsak 
a nagyobb ruhamennyiségek, hanem a nagyobb méretű mosnivalók pl. függönyök, terítők, 
ágyneműk mosására is ideális. Emellett a nagyméretű dobban a ruhadarabok sokkal kevésbé 
gyűrődnek, így a vasalás alkalmával is időt takarít meg Önnek.

töltősúly
varioSoft
dobrendszer
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Teljesen integrálható mosó-szárító

super15 Outdoor
vasaláskönnyítő
program

ÚJ

WK 14D540EU*
Elöltöltős mosó-szárító

   Töltősúly: 6 kg mosás és 3 kg szárítás
   Fogyasztás: (mosás+szárítás) 4,81 kWh / 79 liter
   Centrifuga-fordulatszám: 1400-600 fordulat/perc
   Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosó- és speciális programokhoz
   Különleges mosó-programok: mix, outdoor,
ing/business, szuper 15’ mosás
   Teljesen elektronikus páratartalom szabályozás 
a szárításnál és időprogramok
   Speciális program: szálgyűjtő öblítése
   Nagy LC display
   30 cm-es betöltőablak, 95° nyitási szög
   aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
   Zajszint mosásra: 57 dB (mosás), 74 dB (centrifuga)
   Bútorelőlap ajtópánt, megfordítható

Tökéletes ruhaápolás minimális energiafelhasználással 
a beépíthető készülékeknél is!

Évente körülbelül 1.000 kg mosnivaló keletkezik egy átlagos háztartásban. 
Ez a mennyiségű ruha nem csak a környezetét, de az Ön pénztárcáját is alaposan 
megterheli. A Siemens ecoPLUS beépíthető mosógépe, innovatív technikai megoldásai 
révén segít Önnek, hogy maximális hatékonysággal, mégis pénztárca kímélő módon 
ápolhassa ruháit. 

Teljesen integrálható mosógép

super15 Outdoor
vasaláskönnyítő
program Ing/business

varioSoft
dobrendszer

10%

WI 14S440EU
Elöltöltős mosógép

  Töltősúly: 7 kg     Fogyasztás: 49 liter 1,19 kWh**
   Centrifuga-fordulatszám: 1400-400 fordulat/perc
   Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
   Különleges programok: kímélő plus, ing/business, 
outdoor, intenzív+gyors, szuper 15’, mix 
   Nagy LCD kijelző 
   Érintős programmódosító gombok
   varioSoft dobrendszer, hangjelzés program végén
   32 cm-es betöltőablak, 130° nyitási szög
   aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
   Zajszint: 47 dB (mosás), 64 dB (centrifuga)
   Bútorelőlap ajtópánt, megfordítható

super15

Csupán 15 perc és ruhái újra 
tiszták: super 15’.

A szabadidő eltöltésének ezer jobb módja van, mint a mosás. A Siemens 
innovációja segítségével nem kell többé választanunk a mosás és a szabad-

idő között, hiszen nem kell több, mint 15 perc, és ruháink újra tiszták a 15 perces 
mosási programmal. Hihetetlen, de mosás, öblítés, centrifugázás 15 perc alatt és 
a ruha már szárítható is!

varioSoft
dobrendszer

Kíméletes, de ugyanakkor intenzív 
mosás és szárítás a varioSoft mosódob 
segítségével.

A „varioSoft” mosódob, és a speciális, 
aszimmetrikus kialakítású emelőlapátok mosásnál 
a hatékony folteltávolítás szükséges elemei. 
Az egyedülálló vízcsepp formájú, egyik oldalról dom-
ború, másik oldalról sima dobkialakítás tökéletes tár-
sai az aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű 
mosási végeredmény elérésében. Mindig „ruhá-
ra-szabott” kezelés, ezáltal gyorsabb, kíméletesebb 
és energiatakarékosabb a ruhaápolás. 

Outdoor

Perfekt ápolás outdoor programmal

A Siemens mosógépének és mosó-szárítójá-
nak outdoor programja  segítségével a mik-
roszálas sportruházat a kíméletes és alapos 

tisztítás mellett hosszútávon megőrzi eredeti vízle-
pergető- és légáteresztő képességét. Az outdoor 
program lényege, hogy egy magasabb mosási 
szintnek, alacsonyabb hőmérsékletnek, speciális 
dob kialakításnak és egy hosszabbított mosási illetve 
szárítási ciklusnak köszönhetően rendkívül 
gyengéden és kiválóan ápolja a jogging ruházatot, 
esőkabátot, sí- és snowboard öltözéket az anyag 
eredeti, jótékony tulajdonságainak megőrzésével.

10%

Siemens beépíthető 
mosógépe -10% 
energiafogyasztással

A Siemens beépíthető mosógépe pél-
dás az energia takarékosság tekinteté-
ben. Energia-fogyasztása 10%-kal 
alacsonyabb, mint az eddig csúcska-
tegóriát képviselő „A” készülékek. 
A vízfogyasztásban is kiemelkedőt 
teljesít: 49 liter / 1,19kWh.

*Beérkezéstől függően.   **Energia felhasználás: A -10%: 10%-al alacsonyabb energiafogyasztás (0,17 kWh/kg) mint az A energiaosztály esetében (0,19 kWh/kg) 27



Inoxlook Titán Üvegajtó Bárrész

KA 60NA40
Side-by-Side hűtő / fagyasztó kombináció

KA 62DP90
Side-By-Side hűtő / fagyasztó kombináció

KA 63DA70
Side-By-Side hűtő / fagyasztó kombináció
 

   noFrost
   Energiahatékonysági osztály: A, 522 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 504 l
   Nettó hűtőtér: 334 l
   ****-Fagyasztótér: 170 l liter
   Bárrész     Softline-Design, inoxlook
   Elektronikus hőmérsékletszabályozás külön-külön 
a hűtő- és fagyasztórészhez, digitális hőmérsék-
let, víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés
   Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási 
lehetőség, világított adagolóval
   Dinamikus Multi-Airflow rendszer
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   Szuperhűtés, szuperfagyasztás
   3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható 
magasságú, egy meghosszabítható polc
   Klímaosztály: SN-ST

   Energiahatékonysági osztály: A+, 467 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 533 l
   Nettó hűtőtér: 355 l
   Nettó ****-fagyasztótér: 178 l
   noFrost, antiBacteria
   Külső vízadagoló, Tört jég, Jégkocka, Gyors jég
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 
LCD kijelzés, Gyermekzár, Vízszűrő-csere jelzés
   Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
   Aktív figyelmeztető jelzőrendszer, memória 
funkcióval
   Dinamikus Multi-Airflow rendszer
   4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható magasságú, 
1 kihúzható, 1 EasyLift, könnyen állítható üvegpolc
   freshProtect-Box (19 l) teleszkópos sínen
   Klímaosztály: SN-T

    Energiahatékonysági osztály: A+, 464 kWh/év 
fogyasztás 
   Nettó össztérfogat: 526 l 
   Nettó hűtőtér: 347 l
   Nettó ****-fagyasztótér: 179 l 
   noFrost, antiBacteria
   Bárrész könnyű nyitással
   Külső vízadagoló, Tört jég, Jégkocka, Gyors jég
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos 
LCD kijelzés    Holiday-mód, Eco-mód, Gyermekzár
   Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   Aktív figyelmeztető jelzőrendszer, memória 
funkcióval    Dinamikus Multi-Airflow rendszer
   4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható magasságú, 
1 kihúzható, 1 EasyLift, könnyen állítható üvegpolc
   freshProtect-Box (19 l) teleszkópos sínen
   Klímaosztály: SN-T

twinCenter 

A hatalmas hűtőtér és design kedve-
lőinek találták ki az Észak-Európában 
méltán népszerű twinCentert. A két 
szabadonálló készülék (hűtőszekrény 
és fagyasztó) egy összépítőkerettel 
rögzíthető. Stílusra hasonlít az ameri-
kai Side by side készülékekre, de net-
tó össztérfogata nagyobb és megjele-
nésének köszönhetően méltán 
válhat konyhánk ékkövévé.

twinCenter és Side-by-side készülékek

twinCenter hűtőszekrény twinCenter fagyasztószekrény

KS 38RS51
 Hűtőszekrény 
Fekete üvegajtó

GS32NS50
Fagyasztószekrény
Fekete üvegajtó 

   Energiahatékonysági osztály: A+, 144 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 355 l
   antiBacteria, noFrost
   Üveg borítású fekete ajtók
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
   7 biztonsági üvegpolc, ebből 6 állítható 
magasságú, 1 osztott
   Gyümölcstartó, Átlátszó zöldségtartó 
páratartalom szabályzási lehetőséggel
   2 vaj-/sajttartó     5 ajtórekesz, nagy méretű
   LED világítás
   Klímaosztály: SN-T

   Energiahatékonysági osztály: A+, 303 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó ****-fagyasztótér: 244 l
   noFrost
   Függőleges fogantyú
   Fekete ajtók, Króm-inox oldalfalak
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
   Szuperfagyasztás
   Multi-Alarm-System: memória funkcióval,
nyitott ajtó és hálózati áramszünet 
figyelmeztetéssel
   5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű 
„Big-Box”
   Jégkockatartó     Klímaosztály: SN-T

ÚJ ÚJ
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Beépítési magasság: 1775 mm Beépítési magasság: 1775 mm Beépítési magasság: 1772 mm

KI 34SA50
Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

KI 38VA50
Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

KI 34VV01
Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

   Energiahatékonysági osztály: A+, 293 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 275 l
   Nettó hűtőtér: 205 l
   Nettó ****-fagyasztótér: 70 l
   antiBacteria
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés
   Könnyen tisztítható, fényes világítással 
rendelkező belső tér
   Extra csendes
   Lapos ajtópánt rögzítés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, egy vízszintesen osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással
   Szintenkénti fagyasztás     Szuperfagyasztás
   Aktív figyelmeztető rendszer, memória
   Klímaosztály: SN-T

   Energiahatékonysági osztály: A+, 277 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 281 l
   Nettó hűtőtér: 222 l
   Nettó ****-fagyasztótér: 59 l
   antiBacteria
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és 
ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Könnyen tisztítható, fényes világítással 
rendelkező belső tér
   Extra csendes
   Lapos ajtópánt rögzítés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, egy vízszintesen osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással
   Szuperfagyasztás  
   Szintenkénti fagyasztás
   Klímaosztály: SN-ST

   Energiahatékonysági osztály: A, 317 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 274 l
   Nettó hűtőtér: 203 l
   ****-Fagyasztótér: 71 l liter
   antiBacteria
   Komfort hangjelzés
   Könnyen tisztítható, fényes világítással 
rendelkező belső tér
   Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
   Csúszó ajtópánt rögzítés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, 1 osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
   *(***)-os fagyasztórész
   Szintenkénti fagyasztás
   Klímaosztály: ST

Beépítési magasság: 1775 mm Beépítési magasság: 1221 mm Beépítési magasság: 800 mm

KI 38LA51*
Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

KI 24LA60*
Beépíthető hűtőkészülék

KU 15RA50
Beépíthető hűtőkészülék

   Energiahatékonysági osztály: A+, 259 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 280 l
   Nettó hűtőtér: 244 l
   ****-Fagyasztótér: 36 l liter
   antiBacteria
   Hőmérsékletjelző (belül)
   Extra csendes
   Könnyen tisztítható, fényes világítással 
rendelkező belső tér
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, 1 osztott
   2 zöldségtartó fiók, teleszkóp kihúzóval 
hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással
   Klímaosztály: SN-ST

   Energiahatékonysági osztály: A++, 159 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 206 l
   Nettó hűtőtér: 189 l
   ****-Fagyasztótér: 17 l liter
   antiBacteria
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Könnyen tisztítható, fényes világítással 
rendelkező belső tér
   Extra csendes
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   Szuperhűtés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, egy vízszintesen osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással
   Klímaosztály: SN-ST

    Energiahatékonysági osztály: A+, 118 kWh/év 
fogyasztás
   Nettó össztérfogat: 141 l
   antiBacteria
   Belső kivitel: fémbetétekkel
   Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
   1 kompresszor / 1 hűtőkör
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 
magasságú, egy vízszintesen osztott és egy 
teljesen kihúzható a zöldségtartó-rekesz felett
   Átlátszó zöldségtartó
   Változtatható ajtóbelső kialakítás, 
átlátszó polcok, egy fedéllel és vajtartó
   Belső világítás a hűtőtérben
   Klímaosztály: SN-ST

Beépíthető hűtőszekrények

ÚJ ÚJ
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Kávéfőzők

ÚJ  

TK 76209RW
Automata kávéfőző

  1700 Watt
  Innovatív „aroma pressure system“ forrázó rendszer
   Innovatív „senso flow system“ fűtőelem
   Csökkentett felfűtési idő: leggyorsabb első csésze kávé!
   Magas minőségű kerámia „silent ceram drive“ kávéörlő rendszer
   Magas minőségű „cream center“ tejhabosító rendszer
   Kényelmes és gyors „cream center cleaner“ tisztítási rendszer
   Intelligens „auto valve system“, automatikus átkapcsolás 
a gőz és a meleg víz funkció között
   Elő-forralás funkció
   Innovatív „single portion cleaning“ rendszer, tisztítás minden csésze kávé után
   „One touch“ funkció: latle macchiato, capuccino, tejes kávé és 
személyre szabott „My coffee“ elkészítése egy gombnyomásra
   Állítható magasságú kávé és tej kifolyó (max. 150 mm) 
a magas latte macchiato csészékhez
   Vízpumpa, 19 bar nyomás

Tökéletes kávé. 
EQ.7.
A tökéletes kávé ma már nem csak a ká-
vébab minőségétől, de a technológiától 
is függ. A Siemens legújabb alkotása 
az a teljesen automata kávéfőző, amely-
lyel Ön egy gombnyomásra elkészítheti 
a kedvenc kávéját. Legyen szó egy erős 
feketéről, egy habos cappuccuino-ról 
vagy egy tejes latte macchiato-ról az 
EQ.7. pillanatok alatt az asztalára vará-
zsolja Önnek a választott italt. A készü-
lék impozáns megjelenését egészíti ki 
a kék LED-es menüvilágítás és a könnyen 
használható, szimbólumokkal megjele-
nített, menüsor is. 
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ÚJ  

TK 73201RW
Automata kávéfőző

  1700 Watt
  Innovatív „aroma pressure system“ forrázó rendszer
   Innovatív „senso flow system“ fűtőelem
   Csökkentett felfűtési idő: leggyorsabb első csésze kávé!
   Magas minőségű kerámia „silent ceram drive“ kávéörlő rendszer
   Magas minőségű „cream center“ tejhabosító rendszer
   Kényelmes és gyors „cream center cleaner“ tisztítási rendszer
   Intelligens „auto valve system“, automatikus átkapcsolás 
a gőz és a meleg víz funkció között
   Elő-forralás funkció
   Innovatív „single portion cleaning“ rendszer, tisztítás minden csésze kávé után
   „One touch“ funkció: latte macchiato vagy cappuccino egy gombnyomásra
   Állítható magasságú kávé és tej kifolyó (max. 150 mm) 
magas latte macchiato csészékhez
   Vízpumpa, 19 bar nyomás
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Automata kávéfőzők

Szöveges kijelző Szimbólumos kijelző

TK 69001
Automata kávéfőző

TK 58001
Automata kávéfőző

   Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
   „Aroma whirl system plus” forrázó rendszer
   Egyedülálló „Single Portion Cleaning” tisztítás minden csésze kávé után
   Tejkezelő rendszer, a több hab érdekében
   „Autocappuccinatore” tejhabosító funkció
   Gőznyomás: 15 bar
   Minden kezelési funkció forgatógombbal állítható be
   Tejhabosító és forróvíz funkció
   Állítható őrlési finomságú örlőmű, friss kávé tárolótartállyal (kb. 250 gramm)
   Állítható erősség és fajta
   Levehető víztartály, 1,8 liter
   Csésze előmelegítő lap
   Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
   Felhasználóbarát szöveges kijelző
   Tejtartály
   Automatikus vízkőmentesítő program
   Külön tisztítóprogram tisztítótablettához
   Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
   Stand-by funkció: be- és kikapcsolási idő, és óraidő előre programozható

   Aroma Whirl System Plus forrázó-kamra technológia
   Milk Whirl System technológia a tökéletes habélményért (cappuccino funkció)
   Szimbolumokkal ellátott kijelző
   Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
   Gőznyomás: 15 bar
   Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
   Állítható kávé erősség (3 szintű)
   Állítható kávé hőmérséklet (3 szintű)
   2-cup-selection: 2 csésze kávé esetén kétszeres kávéörlés és forrázás
   Állítható kávé-darálás erősség
   Kávébabtartó (kb 250 g)
   Forróvíz funkció tea készítéséhez
   Csésze előmelegítő lap
   Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
   Kivehető forrázó egység a könnyű tisztításért
   Single portion cleaning funkció a tökéletes higiénia érdekében – 
tisztítás minden csésze után
   Calc’n’clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben
   Rendelhető vízszűrő a vízkőképződés megakadályozása érdekében
   Energiatakarékos auto shut-off (automatikus kikapcsolás) funkció

Szöveges kijelző Szimbólumos kijelző

TK 52002
Automata kávéfőző

TK 52001
Automata kávéfőző

   Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
   Gőznyomás: 15 bar
   Teljesen automata kávé és presszó kávé készítés egy gombnyomásra
   „Aroma whirl system plus” forrázó rendszer
   Egyedülálló „Single Portion Cleaning” tisztítás minden csésze kávé után
   Tejhabosító és forróvíz funkció
   Állítható őrlési finomság, friss kávé tárolótartállyal (kb. 250 g)
   Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
   Levehető víztartály, 1,8 liter
   Állítható magaságú kávékifolyó
   Választható kávé erősség: 8 és 12 g között
   Programozható összetétel
   Csésze előmelegítő lap
   Calc’n’clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben
   Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
   Kivehető csepptálca és rács
   Rendelhető vízszűrő a vízkőképződés megakadályozása érdekében
   Készenléti (stand-by) funkció

   Teljesítményfelvétel: max. 1400 Watt
   Gőznyomás: 15 bar
   Teljesen automata kávé és presszó kávé készítés egy gombnyomásra
   „Aroma whirl system plus” forrázó rendszer
   Egyedülálló „Single Portion Cleaning” tisztítás minden csésze kávé után
   Tejhabosító és forróvíz funkció
   Állítható őrlési finomság, friss kávé tárolótartállyal (kb. 250 g)
   Kiemelkedő minőségű örlőfej, edzett acélból
   Levehető víztartály, 1,8 liter
   Állítható magaságú kávékifolyó
   Választható kávé erősség: 8 és 12 g között
   Programozható összetétel
   Csésze előmelegítő lap
   Calc’n’clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben
   Teljesen automatikus tisztítóprogram a készülék be- és kikapcsolásakor
   Kivehető csepptálca és rács
   Rendelhető vízszűrő a vízkőképződés megakadályozása érdekében
   Készenléti (stand-by) funkció
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Siemens Márkaszerviz 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9
Nyitva tartás:  

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461, E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786, E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu
Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

Hétfő: 08.00 - 18.00
Kedd: 09.00 - 17.00
Szerda: 09.00 - 17.00

Csütörtök:  09.00 - 17.00
Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
 09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

http://www.parafalo.hu/

