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Sütési funkciók

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

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. 

Energiahatékonyság a sütés során is: 
Sütők A-20%-os energiaosztállyal.

A Siemens a sütők belső tereinek 
újragondolásával és a belső térfogat 
növelésével majdnem miden készüléké-
nél A-20%-os energiafogyasztást tudott 
elérni. Az energiahatékonyság tehát már 
a sütés terén is nagyon fontos szempont, 
és a 20%-os megtakarítás egy olyan 
készülék esetében, ami gyakran van 
használva nem csak természeti erőforrá-
saink megóvásában, hanem villanyszám-
lájának csökkentésében is segít.

A Siemens sütők a professzionális sütés 
élményét nyújtják. Legyen Ön szenve-
délyes hobbiszakács vagy olyan valaki, 
aki nem szívesen tölt hosszú időt 
a konyhában, a Siemens kínálatában 
biztosan megtalálja a megfelelő készü-
léket. A számtalan sütési mód lehető-
séget nyújt bármilyen ételkülönleges-
ség elkészítésére.

20%

Energia

A professzionális sütés élménye.
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Fáradtságos 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.

ecoClean sütőtér-bevonat

Egyes Siemens sütők sütőterének belső felületeit ecoClean bevonat borítja. Ez a kissé érdes felületű anyag teljesen magába 
szívja a rákerülő zsírcseppeket, és egyúttal csökkenti a kellemetlen szagok képződését. Hő és oxigén hatására ezek a zsírcseppek 
gáz halmazállapotúvá válnak és távoznak a sütőtérből. A bevonat élettartama korlátlan, így Önnek soha többet nem kell a sütő 
ilyen felületeit tisztítania. Külön tartozékként az ecoClean 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®, maghőmérő  activeClean®, teleszkópos sütősín ecoClean hátfal

HB 73A4540S
Beépíthető sütő

HB 73AU545
Beépíthető sütő

HB33AB550
Beépíthető sütő

   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb 
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard 
fogyasztási értéke (0,99 kWh)
  activeClean® - automatikus öntisztítás
   Beépített maghőmérő az ételek belső 
hőmérsékletének pontos jelzésére
  3-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 
3D hőlégbefúvás 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
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás a sütőhöz
  Sütőtér térfogata: 65 liter

   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb 
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard 
fogyasztási értéke (0,99 kWh)
   activeClean® - automatikus öntisztítás
  3-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 
3D hőlégbefúvás 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
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás a sütőhöz
  Sütőtér térfogata: 65 liter

   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb 
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard 
fogyasztási értéke (0,99 kWh)
   Hátfal ecoClean öntisztítással
   Teleüveg sütőajtó
   Tükörsima sütőfalak
    Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 

3D hőlégbefúvás Plus, pizza funkció, külön alsó 
sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, 
kis felületű grill, kiolvasztás
  Sütőtér térfogata: 67 liter
   Elektronikus óra
   Sütővilágítás, fehér és kék világítás
   Süllyesztett gombok
   Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
   Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
   Gyermekzár

Beépíthető sütők

20%

Energia

20%

Energia

20%

Energia
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Beépíthető sütők

ecoClean öntisztítás, teleszkópos sütősín Teleszkópos sütősín ecoClean oldalfalak

HB 43AT540E
Beépíthető sütő

HB 23AT520
Beépíthető sütő

HB 23AB540
Beépíthető sütő

   ecoClean öntisztító rendszer 
(odalfalak, hátfal, tető)  
  Teleüveg sütőajtó
  3-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, 
légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás 
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Sütőtér térfogata: 62 liter
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár

   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb 
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard 
fogyasztási értéke (0,99 kWh) 
  Teleüveg sütőajtó 
  3-szintű teleszkópos sütősín
   Multifunkciós sütő 5 funkcióval: külön alsó 
sütés, alsó/felső sütés, légkeverés, légkeveréses 
grillezés, nagyfelületű grillezés
  Sütőtér térfogata: 67 liter
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Gyermekzár

  Oldalfalak ecoClean öntisztítással
  Teleüveg sütőajtó
   Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, 
légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás
  Elektronikus óra
  Sütővilágítás
  Sütőtér térfogata: 67 liter
  Automatikus gyorsfelfűtés
  Fehér és kék világítás
  Süllyesztett gombok
  Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonattal
  Gyermekzár

ecoClean öntisztítás, teleszkópos sütősín Gyorsfelfűtés

HB 532E0
Beépíthető sütő

HB 331E0
Beépíthető sütő

  ecoClean 
 öntisztító rendszer (odalfalak, hátfal, tető)
   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb 
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard 
fogyasztási értéke (0,99 kWh) 
   Multifunkciós sütő 5 funkcióval: Légkeveréses
grillezés, Nagy felületű grill, 3D hőlégbefúvás, 
Alsó/felső sütés, külön alsó sütés
  Tükörsima sütőfalak
  2-szintű teleszkópos sütősín
  Elektronikus óra
  Sütőtér térfogata: 67 liter
  Gyorsfelfűtés
  Piros színű kijelző

   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb 
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály standard 
fogyasztási értéke (0,99 kWh) 
   Multifunkciós sütő 5 funkcióval: Légkeveréses 
grillezés, Nagy felületű grill, 3D hőlégbefúvás, 
Alsó/felső sütés, külön alsó sütés
  Elektronikus óra
  Gyermekzár gomb
  Sütőtér térfogata: 67 liter
  Gyorsfelfűtés
  Piros színű kijelző

20%

Energia

20%

Energia

20%

Energia

Energia Energia

4



Kompakt 45 készülékek

Gőzpároló, 38 cm magas Mikrohullámú sütő grillel Mikrohullámú sütő

HB 25D5L2* (nemesacél, balra nyíló)
HB 25D5R2* (nemesacél, jobbra nyíló)
Beépíthető gőzpároló

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

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

   Gőzpárolás 40 °C és 100 °C között, 5 párolási 
hőmérsékleten
  Gőzfejlesztés a párolótéren belül
  22 l-es nemesacél párolótér, 3 sütési magassággal
  cookControl20
   Felfűtés-ellenőrzés; automatikus forráspont-
ellenőrzés
  Süllyesztett gombok
  LED kijelzés
  Fehér/kék világítás
  Vízkőtlenítő program
  Víztartály: 0,9 l
  Hűtőventilátor
  Felsőszekrénybe is építhető (30 cm mély)

  Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal
  Fehér/kék világítás  
  Süllyesztett gombok
  Kerámia alsó burkolat a sütőtérben
  lightControl kezelőpanel  
  3 fokozatú programozás
  Digitális kijelző 
  cookControl10
  Inverter technikával
  Memória funkció (2 memóriahellyel)
  Napi idő kijelzés
   Grill és mikrohullám kombinálható
  Grill 1300 W, 3 fokozat
  21 literes nemesacél sütőtér
  Belső világítás
  Felsőszekrénybe is építhető (32 cm mély)

  Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal
  Fehér/kék világítás 
  Süllyesztett gombok
  Kerámia alsó burkolat a sütőtérben
  lightControl kezelőpanel
  3 fokozatú programozás
  Digitális kijelző
  cookControl7
  Inverter technikával
  Memória funkció (2 memóriahellyel)
  Napi idő kijelzés
  5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
  21 literes nemesacél sütőtér
  Belső világítás
  Felsőszekrénybe is építhető (32 cm mély)

Kompakt sütő Mikrohullámú sütő, 45 cm magas Melegentartó fi ók

HB 33CB550
Kompakt önálló sütő

HF 35M562
Beépíthető mikrohullámú sütő

HW 1405P2
Melegentartó fiók

  Hátfal ecoClean 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
  Sütőtér térfogata: 50 liter
  Profi fogantyú
  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
  Gyermekzár: nyomógombzár

  Fehér/kék világítás
  Süllyesztett gombok
  36 literes nemesacél sütőtér
  Nagyfelületű halogénlámpa
  Lehajtható ajtó
  Napi idő kijelzés
  cookControl9
  1000 W mikrohullámú sütő
  5 beállítás: 1000 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
  3 fokozatú programozás
  Inverter technikával

  Terlhelhető 25 kg-ig
   Maximális terhelés, presszó csésze: 80 darab vagy 
maximális 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

ÚJ

Energia
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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.

Gyermekzár

A gyermekzár egyszerű és biztos védelmet jelent illetéktelen 
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.

Timer

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

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.

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.
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Indukciós és üvegkerámia főzőlapok

Keret nélküli kivitel Nemesacél keret Keret nélküli kivitel

EH 611TA16E*
Indukciós főzőlap, 60 cm

EH 645QA16E*
Indukciós főzőlap, 60 cm

EH 651TF11E
Indukciós főzőlap, 60 cm

   Keret nélküli kivitel
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 indukciós főzőzóna
   17 fokozat
   Időzítő (timer)
   countDown funkció
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   Edényfelismerés
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   powerManagement funkció
   Maradékhő kijelzés
   Főkapcsoló
   Szenzoros kezelés
   powerBoost funkció, minden indukciós 
főzőzónához lehetséges
   Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW

   Körbefutó kerettel
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   4 indukciós főzőzóna
   Superquattro érintőszenzor
   17 fokozat
   Edényfelismerés
   Gyermekzár
   Biztonsági kikapcsolás
   powerManagement funkció
   Maradékhő kijelzés
   Főkapcsoló
   powerBoost funkció, minden indukciós 
főzőzónához lehetséges
   Csatlakozási teljesítmény: 3,7 kW

   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 
főzőzónához lehetséges
   Csatlakozási teljesítmény: 6,8 kW

Facetten design Keret nélküli kivitel Nemesacél keret

ET 675TN11E
Főzőlap, 60 cm

ET 651TF11E
Főzőlap, 60 cm

ET 645EE11
Főzőlap, 60 cm

   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

   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

   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

 ET 651EE11E
az ET 645EE11-gyel megegyező model,
   Keret nélküli kivitelben

ÚJ ÚJ
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Gázfőzőlapok

4 kW-os Wok égő Egyedi edénytartó rácsok Egyedi edénytartó rácsok

EP 716QB91E*
Gáz főzőlap, edzett üveg, 70 cm

EP 616PB81E*
Gáz főzőlap, edzett üveg, fekete, 60 cm

EO 616HB10E
Edzett üveg gázfőzőlap, 60 cm

   5 gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
   Elöl baloldalon: takarék égő 1 kW
   Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
   Középen: Wok-égő 4 kW
   Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 
égő 3 kW
   Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW
   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Keret nélküli kivitel
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

   4 gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
   Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
   Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű 
égő 3 kW
   Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Zománcozott edénytartó
   Keret nélküli kivitel
   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
   Keret nélküli kivitel
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Öntöttvas edénytartó Egykezes gyújtás Thermoelektromos égésbiztosító

EC 845IB90E
Gázfőzőlap, nemesacél, 80 cm

EC 615PB80E
Gáz főzőlap, nemesacél, 60 cm

ER 64151DE
Gáz főzőlap, beépített kapcsolóval, nemesacél, 60 cm

   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
   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)

   4 gázégő
   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
   Elöl baloldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
   Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
   Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
   Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW
   Egykezes gyújtás
   Termoelektromos égésbiztosító
   Zománcozott edénytartó gumilábakkal
   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

ÚJ ÚJ
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Kettős Wok-égő Gázfőzőlap

ER 326AB90E
Üvegkerámia gázfőzőlap, 30 cm

ER 326BB90E
Üvegkerámia gázfőzőlap, 30 cm

   Facetten Desing
   Kettős kombi Wok-gázégő (6 kW)
   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

Domino 
főzőlapok. 
A 30 cm széles Domino 
főzőlapok számos 
kombinációs lehetőséget 
nyújtanak egymással, 
szélesebb elektromos 
főzőlapokkal vagy 
lávaköves grillel.

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, főzőlapvezérlés
   Edényfelismerés, biztonsági kikapcsolás
   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
   powerBoost funkció, minden indukciós 
főzőzónához lehetséges

   Facetten design
   Kombinálható Facetten design-nal rendelkező 
üvegkerámia főzőlapokkal
   Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
   2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből
1 kétkörös főzőzóna
   9 fokozat
   2-szeres maradékhő jelzés
   2 működésjelző lámpa

   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
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Sziget elszívó

ÚJ

LF 98BB540*
Sziget elszívó, 90 cm

   Elektronikus vezérlés
   Nyomógombos 7 szegmenses kijelző
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
4 x 20 W-os halogénlámpával
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
   Fehér/kék világítás
  Nagyteljesítményű ventilátor
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: 
max. 820 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Intenzív fokozat automatikus visszaállással
   Extra hangszigetelés
   Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban: intenzív fokozaton: 
68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 μPa 
hangnyomás)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Szagcsökkentés

*Az IEC 61591:1997 + A1: 2005 európai normának megfelelő mérés alapján
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Az energiahatékonyság új dimenziója a konyhában: új Siemens cleanAir modul.

Az új, cleanAir modullal kiegészített páraelszívó használata esetén nem szükséges áttörni 
a falat és kijuttatni a konyhából a páraelszívó által elszívott levegőt, mint a kivezetéses 
üzemmódnál. Így télen a helyiség meleg levegője a megfelelő helyen marad, vagyis nincs 
szükség a kivezetés miatt a beáramló hideg levegő újbóli felmelegítésére. Nyáron ugyan-
ezen elv alapján szintén elkerülhető a belső hűvös levegő kivezetése, és 
a beáramlólevegő újbóli lehűtése. Az LZ 56000 cleanAir modul az alábbi 
páraelszívókhoz vásárolható meg: LC 67BA520 és LC 98KC540.

Tiszta levegő kivezetés nélkül: 
megnövelt zsír- és szagszűrő 
képesség.

A cleanAir modul megnövelt 
szűrőkapacitásának köszönhe-
tően a zsír és a szagok akár 
95%-os hatékonyságú eltávolí-
tása is lehetővé válik. Így a 
cleanAir modullal felszerelt 
páraelszívók 25%-kal jobban 
teljesítenek a hagyományos, 
keringtetetéses üzemelésű tár-
saiknál, és hasonlóan jó ered-
ményt érnek el, mint a kiveze-
téses módon működők.
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Kihúzható Kihúzható Kürtőbe építhető

LI 44630
Kihúzható páraelszívó, 60 cm

LI 23030
Kihúzható páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm

LB 55564 
Kürtőbe építhető páraelszívó, ezüstmetál, 60 cm

   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. 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)

   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 
alkalmazható
   2 nagyteljesítményű ventilátor
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve:
max. 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

Döntött kivitel üvegernyővel Elektronikus vezérlés Fém-zsírszűrő

ÚJ ÚJ ÚJ

LC 98KC540*
Kürtős páraelszívó, 90 cm

LC 98BB540*
Kürtős páraelszívó, nemesacél, 90 cm 

LC 67BA520*
Kürtős páraelszívó, nemesacél, 60 cm

   Elektronikus vezérlés
   Nyomógombos vezérlés, 7 szegmenses kijelző
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
2 x 20 W-os halogénlámpával
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
  Nagyteljesítményű ventilátor
   Döntött üvegernyő
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
   Fehér/kék világítás
   Intenzív fokozat automatikus visszaállással
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: 
max. 700 m³/h
   Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban:  intenzív fokozaton 
68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 μPa hangnyomás)

   Elektronikus vezérlés
   Nyomógombos vezérlés, 7 szegmenses kijelző
   Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 
3 x 20 W-os halogénlámpával
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
   Fehér/kék világítás
  Nagyteljesítményű ventilátor
   3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
   Intenzív fokozat automatikus visszaállással
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: 
max. 820 m³/h
   Extra hangszigetelés
   Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses 
üzemmódban:  intenzív fokozaton 
68 dB (A) re 1 pW (54 dB (A) re 20 μPa hangnyomás)

   Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal, 
2 x 25 W
   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is 
alkalmazható
  Nagyteljesítményű ventilátor
   3 teljesítmény-fokozat
   Teljesítmény a EN 61591szerint mérve, 
max. 690 m³/h
   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
   Billenő kapcsoló
   Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 
szabványok szerint maximális normál fokozaton, 
kivezetéses üzemmódban: 
69 dB (A) re 1 pW (55 dB (A) re 20 μPa hangnyomás)

Páraelszívók

* Beérkezéstől függően. 11



1.  Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2.  Energiahatékonysági osztály
3.  Éves energiafogyasztás kWh-ban

(a szabvány szerinti évi 280 
mosogatási ciklus alapján)

4. Zajkibocsátási szint decibelben
5. Szabvány szerinti terítékszám
6. Szárítási hatékonysági osztály
7.  Éves vízfogyasztás literben 

(a szabvány szerinti évi 280 
mosogatási ciklus alapján)

8. A szabvány száma
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A Siemens az új energiacímke 
bevezetésében is az elsők között jár!

Mosogatógépek esetében új energiacím-
ke kerül bevezetésre, mely a régihez 
képest a következőképpen változik. 
Három új energiaosztály, az A+, A++ és 
A+++ került rá az új energiacímkére. 
A legjobb energiahatékonysági osztály 
a mosogatógépeknél (A+++) 30%-kal 
kevesebbet fogyaszt az A osztályhoz 
képest, míg az A++-os készülékek eseté-
ben ez az érték 21%. A tisztítási haté-
konyság az új címkén már nem jelenik 
meg, de a minimum tisztítási hatékony-
ságot meghatározták a régi A osztály 
értékében. Az éves energiafogyasztás 
már magában foglalja a kikapcsolt illetve 
az üzemkész állapotok éves energiafo-
gyasztásait is.

intenzívZóna opció

Nyugodtan mosogasson erő-
sen szennyezett tálakat és 

serpenyőket a kényes üvegpoharakkal 
együtt. Ugyanis az intenzívZóna opció 
minden program esetén egyaránt gon-
doskodik az alsó kosárban a 20%-kal 
nagyobb víznyomásról és a magasabb 
átlag hőmérsékletről, mely révén az iga-
zán makacs szennyeződéseket is köny-
nyen feloldja. A felső kosárban ezzel 
szemben marad a kiválasztott program-
hoz tartozó normál nyomás. 

varioSpeed opció

Miért várna hosszú ideig 
a tiszta edényekre, ha fele 

annyi idő alatt is elkészülhetnek? 
Csak válasszon egy programot* és 
utána egyszerűen csak nyomja meg 
a varioSpeed gombot. Ennek következ-
tében máris lecsökken a mosogatási 
idő 50%-kal. A felezett időről pedig 
tájékoztatást ad a maradékidő kijelző. 
Természetesen tökéletes mosogatási 
eredményt fog kapni, edényei ragyogó-
an tiszták és szárazak lesznek.
* Nem érvényes az előmosogatásra és 

a gyorsprogramra.

Több variációs lehetőség: 
vario kosár

A vario kosár egy harmadik 
kosár, amely a különleges formájának 
köszönhetően nem csak az evőeszközök-
nek, 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 
most már akár 14 teríték is elfér 
a speedMatic mosogatógépekben.

féltöltet opció

Amennyiben csak féladagnyi 
mosogatnivaló van, használja 
a fél töltet opciót. Az időmeg-

takarítás mellett ezzel a funkcióval kb. 
30% energiával és vízzel mosogathat.

Páratlanul gyors és alapos.
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Integrálható: 13 teríték Integrálható: 12 teríték Integrálható: 12 teríték

ÚJ

varioSpeed IntenzívZóna aquaStop

Energia Szárítás

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás

SN 55M537EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SE 55M582EU
Mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SE 54M567EU
Mosogatógép, 60 cm – nemesacél

   Fogyasztás (eco 50 °C): 10 l víz / 0.92 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás
   Kék funkció display 
   Kiegészítő opciók: intenzívZóna, varioSpeed
   aquaSensor, üvegkímélő technika, hőcserélő
   aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő 
kijelzés
   varioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
rackMatic rendszerrel
   2 csészetartó és kiegészítő evőeszköztartó 
a felső kosárban
   Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
   Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár
   Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C):  13 l víz / 1,15 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
kímélő 40 °C, gyors 45 °C
   Piros funkció display 
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő 
kijelzés
   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
   Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C):  13 l víz / 1,15 kWh energia
   4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C
   Kék LED
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés 
   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 só- és öblítőszerhiány kijelzés
   Gyermekzár gomb, elektronikus nyomogombzár
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Integrálható 60 cm széles mosogatógépek

Integrálható: 12 teríték Integrálható: 12 teríték

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás Energia Szárítás

SE 55E557EU
Mosogatógép, 60 cm – nemesacél

SE 54E533EU
Mosogatógép, 60 cm – nemesacél

   Fogyasztás (eco 50 °C):  13 l víz / 1,15 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
kímélő 40 °C, gyors 45 °C
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   Kék LED
   aquaSensor
   2 lehajtható elem az alsó kosárban
   Állítható magasságú felsőkosár
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C):  17 l víz / 1,15 kWh energia
   4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, 
előmosogatás
   Piros LED
   Többszörös vízvédelmi rendszer
   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
   Zajszint: 57 dB (re 1 pW)

* Kifutó termék. 13



Teljesen integrálható 60 cm széles mosogatógépek

Teljesen integrálható: 14 teríték Teljesen integrálható: 13 teríték Teljesen integrálható: 12 teríték

ÚJ

varioSpeed IntenzívZóna aquaStop

Energia Szárítás ÚJ

varioSpeed IntenzívZóna aquaStop

Energia Szárítás

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás

SN 65M085EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm

SN 64M030EU
speedMatic mosogatógép, 60 cm

SE 64N350EU
Mosogatógép, 60 cm

   Fogyasztás(eco 50 °C): 10 l víz / 0,95 kWh energia
   2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, intensive Eco 45 °C, gyors 45 °C
   Kezelés az ajtó felső részéről
   Kiegészítő opciók: intenzívZóna, féltöltet 
mosogatási lehetőség, varioSpeed
   aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
   aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő 
kijelzés
   varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
rackMatic rendszerrel
   2 csészetartó rész a felső és alsó kosárban
   vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
   Gyermekzár gomb
   Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 10 l víz / 0,92 kWh energia
   2x4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco program 50 °C, gyors 45 °C
   Kiegészítő opciók: féltöltet mosogatási lehető-
ség, varioSpeed
   aquaSensor, töltöttségszenzor, hőcserélő
   aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő 
kijelzés
   varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem)
   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
rackMatic rendszerrel
   2 csészetartó és kiegészítő evőeszköztartó 
a felső kosárban 
   Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
   Akusztikus programvége jelzés
   Gyermekzár gomb
   Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia
   4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 35 °C
   Kiegészítő opció: varioSpeed
   aquaSensor
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   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
   2 részre osztható evőeszköztartó az alsó kosárban
   2 csészetartó rész az alsó kosárban
   Talpas pohár tartó rendszer
   Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Teljesen integrálható: 12 teríték Teljesen integrálható: 12 teríték

Energia Szárítás

aquaStop

Energia Szárítás

aquaStop

SE 65E332EU
Mosogatógép, 60 cm
 

SE 64E334EU
Mosogatógép, 60 cm

   Fogyasztás (eco 50 °C): 13 l víz / 1,15 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 35 °C, előmosogatás
   aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
   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)

   Fogyasztás (eco 50 °C): 14 l víz / 1,15 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)
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Teljesen integrálható: 9 teríték Teljesen integrálható: 9 teríték Teljesen integrálható: 9 teríték

varioSpeed aquaStopIntenzívZóna

Energia Szárítás Energia Szárítás

aquaStop

Energia Szárítás

aquaStop

SF 65T352EU
Mosogatógép, 45 cm

SF 64M330EU
Mosogatógép, 45 cm

SF 65A662
Mosogatógép, 45 cm

   Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,88 kWh energia
   5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás
   Kiegészítő opciók: intenzívZóna, varioSpeed
   aquaSensor, hőcserélő
   Időprogramozás 1-19 óra között, maradékidő 
kijelzés
   aquaStop elektronikus vízvédelemi rendszer
   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
   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 / 0,88 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 elektronikus vízvédelemi rendszer
   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 / 0,88 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 elektronikus vízvédelemi rendszer
   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

Energia Szárítás

varioSpeed aquaStop

Energia Szárítás

SF 54T554EU
Mosogatógép, 45 cm – nemesacél

SF 55M554EU
Mosogatógép, 45 cm – nemesacél

   Fogyasztás (eco 50 °C): 11 l víz / 0,88 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
   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 / 0,88 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
   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
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Teljesen integrálható mosó-szárító

super15 Outdoor
vasaláskönnyítő
program

WK 14D540EU
Elöltöltős mosó-szárító

   Fogyasztás: (mosás+szárítás) 79 liter / 4,81 kWh
   Töltősúly: 6 kg mosás és 3 kg szárítás
   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

Teljesen integrálható mosógép

super15töltősúly 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

Tökéletes ruhaápolás a beépíthető mosó-szárító készülékeknél is!

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 szabadidő 
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 társai 
az aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű 
mosási végeredmény elérésében. Mindig „ruhára-
szabott” kezelés, ezáltal gyorsabb, kíméletesebb és 
energiatakarékosabb a ruhaápolás. 

Outdoor

Perfekt ápolás outdoor programmal

A Siemens mosógépének és mosó-szárító-
jának outdoor programja segítségével 
a mikroszálas sportruházat a kíméletes és 

alapos tisztítás mellett hosszútávon megőrzi eredeti 
vízlepergető- 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 mosógépének energia-fogyasztása 10%-kal 
alacsonyabb, mint az „A” készülékek. A vízfogyasztásban is kiemelkedőt 
teljesít: 49 liter / 1,19kWh.

töltősúly

Óriási hely mosnivalói szá-
mára: 7 kg nagytérfogatú 
mosódob 

Az nagy méretű varioSoft 
mosódobban egyszerre akár 7 kg 
ruhaneműt is moshat, ami nemcsak 
a nagyobb ruhamennyiségek, hanem 
a nagyobb méretű mosnivalók pl. füg-
gönyök, terítők, ágyneműk mosására 
is ideális. Emellett a nagyméretű dob-
ban a ruhadarabok sokkal kevésbé 
gyűrődnek, így a vasalás alkalmával 
is időt takarít meg Önnek.
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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 34VX20
Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

   Energiafogyasztás: A+, 293 kWh/év
   Nettó térfogat: 275 l (205 + 70 liter)
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés
   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

   Energiafogyasztás: A+, 277 kWh/év
   Nettó össztérfogat: 281 l (222 + 59 liter)
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és 
ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Extra csendes
   Lapos ajtópánt rögzítés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, egy vízszintesen osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással
   Szuperfagyasztás  
   Szintenkénti fagyasztás

   Energiafogyasztás: A+, 279 kWh/év 
   Nettó össztérfogat: 274 l (203 + 71 liter)
   3 részes műanyag palacktartó
   Kihúzható fiók 
   Komfort hangjelzés
   Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
   Csúszó ajtópánt rögzítés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, 1 osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
   Szintenkénti fagyasztás

Beépítési magasság: 1775 mm Beépítési magasság: 1221 mm

KI 38LA51
Beépíthető hűtő / fagyasztó kombináció

KI 24LA60
Beépíthető hűtőkészülék

   Energiafogyasztás: A+, 259 kWh/év
   Nettó össztérfogat: 280 l (244 + 36 liter)
   Extra csendes
   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

   Energiafogyasztás: A++, 159 kWh/év
   Nettó össztérfogat: 206 l (189 + 17 liter)
   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
   Extra csendes
   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
   Szuperhűtés
   5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, egy vízszintesen osztott
   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, 
páratartalom-szabályozással

Beépíthető hűtőszekrények

Energia

biztonsági üveg

electronic

Energia

biztonsági üveg

electronic

Energia

szuperfagyasztás

biztonsági üveg

electronic

Energia

szuperfagyasztás

biztonsági üveg

electronic

Energia

biztonsági üveg
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Automata kávéfőzők

Aktív tejkezelő rendszer

TK 58001
Automata kávéfőző

   Aroma Whirl System Plus forrázó-kamra technológia
   Milk Whirl System technológia a tökéletes habélményért (cappuccino funkció)
   Aktív tejkezelő rendszer
   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

Szimbólumos 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

aroma whirl system plus

Az Aroma whirl System plus rendszernek köszönhetően 
Ön minden csészében a kávé tökéletes aromáját élvezheti. 
A flexibilisen kialakított forrázó kamrában a kávé nem csupán 
a forró vízzel keveredik, hanem az előforrázásnak köszönhető-
en a már megduzzadt kávészemek még több aromaanyagot 
bocsájtanak ki.
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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)


