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Nový energetický štítek
Domácí spotřebiče jsou zodpovědné za více než polovinu spotřeby energie v domácnosti. Tento fakt zatěžuje nejen životní
prostředí, ale díky stále rostoucím cenám elektřiny i rodinný
rozpočet. Díky „nasazení“ nových, energeticky nenáročných
domácích spotřebičů můžete ušetřit nemalou částku – a to po
celou dobu životnosti spotřebiče. Proto bychom při nákupu
nového spotřebiče měli velice bedlivě dbát na nízkou spotřebu
vody a energie.
Právě o těchto standardizovaných hodnotách spotřeby vody
a energie informuje uživatele počínaje rokem 1995 evropský
energetický štítek. Technický pokrok mezitím vedl k tomu, že
většina spotřebičů, které byly zařazeny do nejúspornější třídy
spotřeby A (resp. u chlazení A+ a A++), byla zdaleka úspornější, než přikazovala mezní hodnota třídy spotřeby A. Například
vybrané myčky nádobí a automatické pračky Siemens jsou
zařazeny do třídy spotřeby energie A+++, naše nejúspornější
kondenzační sušičky jsou dokonce o 50 % úspornější, než požaduje třída spotřeby energie A.

Tímto ztratil energetický štítek jako pomocník při výběru
spotřebiče svoji vypovídací hodnotu, a proto volal po změně.
Nový energetický štítek si ponechal základní rysy grafického ztvárnění – sedm barevných pruhů od červené po tmavě
zelenou. Novinkou je rozšíření tříd spotřeby energie o třídy
A+, A++ a A+++, veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy
a jsou jazykově neutrální a pro vybrané produktové skupiny
je nově povinností uvádět i hlučnost. Změněna je i metodika
uvádění spotřeby vody a energie u automatických praček
a myček nádobí, kde se nově deklaruje průměrná roční spotřeba vody a energie místo spotřeby na jeden prací, resp. mycí
cyklus.

Chladicí přístroje

Myčky nádobí

Automatické pračky*

V této komoditě byly současné třídy
spotřeby energie A+ a A++ rozšířeny
ještě o třídu spotřeby A+++. Chladicí
přístroj ve třídě spotřeby A++ spotřebuje
o 40 % méně energie než stejně vybavaný model ve třídě spotřeby A. U modelu
s deklarovanou třídou spotřeby A+++ je
úspora oproti A spotřebiči 60 %.

Myčky nádobí byly také doplněny o tři
nové třídy spotřeby: A+, A++ a A+++.
Nejúspornější třída spotřeby energie
A+++ je o 30 % úspornější než A, A++
o 21 % a A+ o 11 %. Klasifikace účinnosti
mytí se již neuvádí a dochází i ke změně
počtu průměrných mycích cyklů za rok –
z 220 na 280. Ve spotřebě energie je
zohledněna i průměrná spotřeba energie
v pohotovostním režimu.

Nový energetický štítek pro automatické pračky dostál hned tří nových
„písmenek“: A+, A++ a A+++ ! Spotřebič
A+++ spotřebuje o 32 % energie méně
než spotřebič A, A++ model spotřebuje
o 24 % méně než A model, A+ model
spotřebuje o 13 % méně než model
v energetické třídě A. Ve spotřebě energie je zohledněna i průměrná spotřeba
energie v pohotovostním režimu. Další
změnou je metodika měření spotřeby
energie, která nesestává jenom z měření
spotřeby při maximální náplni při teplotě
60 °C, ale nově při teplotě 60 a 40 °C
a s maximální a poloviční náplní. Třída
účinnosti odstřeďování se na energetickém štítku již neuvádí.

Počínaje rokem 2011 je možné ke spotřebičům dodávat nové
energetické štítky pro chladicí přístroje, automatické pračky
a myčky nádobí, o 12 měsíců později se stane nový energetický štítek povinností.
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➑

➊ značka/název výrobce, označení

➊ značka/název výrobce, označení

modelu
➋ třída spotřeby energie
➌ spotřeba energie kWh/rok
(měřeno dle normalizovaných
podmínek)
➍ hlučnost při akustickém výkonu
(dB(A) re 1pW)
➎ celkový objem mrazicích prostorů (prostory s hvězdičkovým
označením)
➏ celkový objem chladicích prostorů (prostory bez hvězdičkového
označení)
➐ označení úpravy

modelu
➋ třída spotřeby energie
➌ spotřeba energie kWh/rok
(280 mycích cyklů)
➍ hlučnost při akustickém výkonu
(dB(A) re 1pW)
➎ počet mycích souprav (standardní
náplň)
➏ třída účinnosti sušení
➐ spotřeba vody v l/kWh
(280 mycích cyklů)
➑ označení úpravy

➑

➊ značka/název výrobce, označení
modelu

➋ třída spotřeby energie
➌ spotřeba energie kWh/rok
(220 pracích cyklů)

➍ hlučnost při akustickém výkonu
(dB(A) re 1pW) během fáze praní
a odstřeďování při normalizovaném programu bavlna 60 °C/max.
náplň
➎ třída účinnosti odstřeďování
➏ maximální náplň
➐ spotřeba vody v l/kWh (220 pracích cyklů)
➑ označení úpravy
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Vaši hosté budou v úžasu nejen
z připravovaného jídla, ale i z vaší kuchyně

Dokonalá výbava vestavných trub Siemens
pro dokonalé výsledky vašeho kuchařského umění
100 % horkého vzduchu. O 30 % nižší spotřeba energie: horký vzduch eco
Pro všechny, kteří rádi používají horký vzduch a přitom by chtěli i uspořit
energii je tu inovativní ohřev Horký vzduch eco od Siemens, který nepřekračuje pouze mezní hodnotu třídy spotřeby energie A až o 30 %, ale současně
nabízí i perfektní výsledky při pečení. Ať už pečete hluboce zmrazenou
pizzu, koláč nebo lasagne – nový druh ohřevu Horký vzduch eco se
speciální kontrolou teploty vám při energeticky úsporném pečení
horkým vzduchem na jedné pečicí úrovni zajistí optimální výsledek.

N OVINKA

Snadno ovladatelný a s vysokým rozlišením: nový TFT-barevný displej

Optimální pro nejlepší výsledky pečení: 3D-horký vzduch plus

Díky optimálním kontrastním hodnotám a vysokému rozlišení 768 x 144 pixelů nabízí nový TFT-barevný displej ještě lepší čitelnost z téměř každého úhlu pohledu. Jasné, jednoduché animace umožňují rychlé a intuitivní porozumění všech funkcí, a tím i větší pohodlí při obsluze. Na první pohled tak máte ihned vše pod
kontrolou.

Koláče, placičky nebo pizza – pro všechny, kteří rádi pečou, je „3D-horký
vzduch plus“ optimálním druhem ohřevu pro nejlepší výsledky pečení. A těch
docílíte nezávisle na tom, jestli právě potřebujete péci na jednom plechu
nebo více plechách současně. Pokud chcete, můžete péci suché pečivo jako
např. placičky nebo housky až na třech úrovních najednou. Pro
vlhké pečivo, jako jsou pizza nebo ovocné koláče, se doporučuje
paralelní příprava na dvou úrovních. Inovativní rozdělení tepla
v pečicí troubě se stará o to, abyste vždy pekli s nejlepším výsledkem. Na jedné, dvou nebo třech úrovních.

NOVINKA

Spousta funkcí, ale málo ovládacích kroků: ovládací panel lightControl

Ohřevy v pečicích troubách

Při vaření se většina lidí spoléhá od nákupu spotřebiče až po první ochutnání na pocit.
Tento intuitivní přístup přenáší Siemens svým konceptem ovládání lightControl i na
ovládání domácích spotřebičů. Protože i s kvalitní technikou by vaření vždy mělo zůstat
emocionálním aktem, který ponechává prostor pro spontánní nápady.

Universal Plus – 14 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, Horký vzduch eco, samostatný dolní
ohřev, cirkulační gril, předehřívání, vario-velkoplošný gril,
vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty, intenzivní ohřev, mírné pečení).

To začíná již při zapnutí spotřebiče. Hlavní vypínač na každém spotřebiči se stará nejen
o více bezpečnosti, ale i úsporu energie. Stiskem tohoto tlačítka máte ve zlomku sekundy k dispozici všechny funkce spotřebiče. Pomocí centrálně umístěného zápustného
otočného voliče a tlačítek umístěných funkčně zleva doprava jako při čtení se dostanete
rychle a flexibilně k cíli. Podsvětlení tlačítek a bílý obdélník na displeji vám přitom na
první pohled ukážou, které funkce jsou právě aktivní. Displej vám navíc zobrazí všechny
relevantní informace o zvoleném programu, případně poradí optimální nastavení.

Universal Plus – 13 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril,
předehřívání, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril,
stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování
teploty, intenzivní ohřev, mírné pečení).

Ať už je to trouba, sporák nebo kompaktní trouba: jednotné uspořádání ovládacího
konceptu lightControl se postará, abyste se s vašimi domácími spotřebiči Siemens cítili
jako doma.

Universal Plus – 11 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev,
3D-horký vzduch plus, Horký vzduch eco, samostatný dolní
ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking,
udržování teploty).
Universal Plus – 10 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril,
vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro
pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty).

Nechte pečení na své
troubě: cookControl
Některé recepty jsou samy o sobě
dost komplikované, proto by ovládání
vaší trouby mělo být co nejjednodušší. S výbavou cookControl vám
Siemens skutečně podává pomocnou ruku při vaření. Její pomocí lze
veškeré ovládací funkce jednoduše
regulovat pomocí otočného voliče
a tlačítek. Např. na stupeň přesné nastavení teploty v rozmezí 50–300 °C.
Nebo automatický návrh teploty.
A tomu, aby vaše dítě nemohlo
troubu kdykoliv bez vašeho vědomí
zapnout, můžete zabránit pomocí
dětské pojistky. cookControl vám
nabízí dodatečné funkce jako např.
elektronické doporučení nastavení,
které vám k připravovanému pokrmu
poradí správný druh a dobu ohřevu,
a textový ukazatel s ergonomickým
světelným displejem, na kterém si
můžete velmi dobře odečíst zvolenou
teplotu a program. Barevný TFT-displej si můžete nastavit ve 30 jazycích
vč. češtiny a slovenštiny. A jako PLUS
pro bezpečnost můžete pomocí funkce Klíč uzamknout nastavené funkce.
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Universal Plus – 8 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril,
vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro
pizzu, rozmrazování).

Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté: pečení s ohřevem hydroBaking
HydroBaking je optimální druh ohřevu pro každé jídlo, které má
být zároveň křupavé a šťavnaté. U tohoto druhu ohřevu zůstává
vlhkost vzlínající při pečení z pokrmu jako vodní pára v troubě.
Vhodné zejména při pečení kynutého těsta, chleba, housek,
piškotu, páleného těsta, atd.

Zastaví se přesně a spolehlivě: 3násobný plně teleskopický výsuv
s integrovanou STOP-FUNKCÍ
Díky nové STOP-FUNKCI lze nyní plechy a rošty ještě pohodlněji vkládat
i následně vyndavat z trouby. Při vyjíždění se teleskopický výsuv automaticky
zastaví na obou stranách stejně, takže při opětovném pokládání roštu nebo
plechu na výsuv nemusíte obě kolejnice rovnat do stejné úrovně. Je to tak
snadné jako nikdy předtím, pečicí plechy a rošty se jednoduše a bezpečně
umístí do kolejnic. Snadné a pohodlné řešení bez obavy z překlopení.

N OVINKA

Samostatný dolní ohřev
Speciální druh ohřevu, který je určen k dopékání nebo zhnědnutí zespodu.
Je velmi vhodný také k zavařování.
Stupeň pro pizzu
Ideální způsob ohřevu mražených potravin, například pizzy nebo bramborových hranolků. K rychlému dosažení intenzivního tepla je 3D-horký
vzduch doplněn ještě dodatečným dolním ohřevem.
Intenzivní ohřev
Horní ohřev s přídavným intenzivním dolním ohřevem. Funkce je vhodná pro všechny pokrmy a pečivo, které vyžadují křupavý, rychle upečený korpus a také při použití špatně vodivých nebo reflexních pečicích forem, například z bílého plechu.
Rozmrazování
Funkce rozmrazování slouží k rychlému a šetrnému rozmrazení potravin. Ventilátor v zadní stěně trouby víří uvnitř trouby vzduch kolem zmrazeného pokrmu. Zmrazené maso, drůbež, chléb a koláče se tak stejnoměrně rozmrazí.
Cirkulační gril
Cílený ohřev ze všech stran: grilovací systém s oběhem vzduchu nahrazuje
při přípravě velkých kusů pečeně otočný rožeň. Gril a ventilátor se zapínají
střídavě a redukuje se tak nežádoucí odstřikování tuku.
Velkoplošný gril VARIO
Umožňuje profesionální grilování v troubě a je vhodný k přípravě většího množství grilovaných pokrmů. Požadovaného zhnědnutí lze dosáhnout
nastavením tří stupňů, takže se velkoplošný gril Vario hodí ke všem variantám grilování od velkého žáru (např. u steaků) až po mírné zhnědnutí
(např. zapékaných pokrmů).
Maloplošný gril VARIO
Tento druh ohřevu disponuje kompletním spektrem výkonu jako velkoplošný gril VARIO, přičemž se však zahřívá pouze střední část grilovacího
topného tělesa. Tím se při menším množství grilovaného pokrmu ušetří až
třetina energie.
Mírné pečení
Druh ohřevu pro mírné dlouhodobé pečení jemných druhů mas, např. příprava roastbeefu při 70–90 °C. Teplo se dostává k masu při nízkých teplotách rovnoměrně zespodu a shora.
Udržování teploty
Pomocí této funkce lze v troubě delší dobu udržovat pokrmy připravené
k podávání při teplotách od 66 °C do 100 °C.
Předehřívání nádobí
Při profesionálním servírování pokrmů lze troubu využít k předehřívání talířů a mís na ideální servírovací teplotu v rozsahu od 30 °C do 65 °C, a to
až na třech zásuvných úrovních.

Větší přehled a stabilita při pečení: trojnásobný plně teleskopický výsuv

Universal Plus – 5 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril,
vario-velkoplošný gril).

Pomocí trojnásobného plně teleskopického výsuvu můžete pečicí plechy, rošty
nebo univerzální pánev vysunout úplně před prostor pečicí trouby. A to až
o 17 cm dále než u běžných trojnásobných teleskopických výsuvů. Bez překlopení, protože teleskopické výsuvy Siemens jsou stabilní a s lehkým chodem.

Universal – 8 druhů ohřevu: rozmrazování, horní/dolní
ohřev, samostatný dolní ohřev, 3D-horký vzduch, cirkulační
gril, vario--velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň
pro pizzu).

Trio pro lepší komfort obsluhy: trojnásobný teleskopický výsuv

Universal – 7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, horký
vzduch, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování).

Horní/dolní ohřev
Klasický a osvědčený druh ohřevu. Nejlépe se tímto způsobem pečou třené koláče ve formách a nákypy. Je vhodný také pro pečení libového masa.

Rošty a plechy můžete vysunout z trouby na třech úrovních. Tak už nemusíte
např. při podlévání pečeně sahat do horké trouby.

Otevřete, prosím: dvířka se softClose tlumeným zavíráním se zavírají
jednoduše a tiše samy od sebe
Nové trouby Siemens jsou vybaveny inovativním zavíracím dveřním mechanismem, který je neviditelně integrován do dveřních pantů. Díky tomu
lze dvířka trouby docela jednoduše zavřít, i když zrovna nemáte žádnou
ruku volnou. Stačí jemně strčit do dvířek a mechanismus ztlumí
průběh zavírání natolik, že se dveře jemně samy od sebe zavřou.
A tak tiše, že můžete nerušeně pokračovat ve vaření.

N OVINKA

Dvojnásobně dobrý: dvojnásobný teleskopický výsuv
Stabilní a s trvale dobrými schopnostmi výsuvu – oba plechy můžete pro
lepší přehlednost vysunout z pečicí trouby.

Výrazně menší čištění trouby: ecoClean
Čisticí systém ecoClean najdete u některých modelů v základní výbavě,
k některým modelům lze dokoupit jako zvláštní příslušenství boční stěny
a strop. Povrchová úprava z miniaturních keramických kuliček pojme veškeré nečistoty, rozloží je a zároveň zredukuje pachy vznikající při pečení až
o 80 %. Ideální pro spotřebiče bez samočištění activeClean®

Nechcete už nikdy čistit troubu: s automatickým samočištěním
activeClean® už nemusíte
Stačí stisknout tlačítko a veškeré zbytky z pečení a grilování se rozpadnou
při velmi vysoké teplotě 485 °C na prach. Díky lepší izolaci trub Siemens se
samočištěním activeClean® mají nižší spotřebu než srovnatelné modely bez
activeClean® samočištění. Kromě toho si ušetříte namáhavé drhnutí různými
neekologickými chemickými prostředky nebo spreji na trouby, protože zbytky
z jídla rozpadlé na prachové částečky můžete jednoduše vytřít hadříkem a je
hotovo. Nyní v nabídce i s trojnásobným plně teleskopickým výsuvem jako
zvláštním příslušenstvím.
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Černý design

Vestavné trouby

Vestavná trouba cookControl 40

Vestavná kompaktní trouba

Kombinovaná parní trouba

cookControl 68 s text. displejem

Nechcete už nikdy čistit troubu:
s automatickým samočištěním
activeClean® už nemusíte

MICROWELLE
PLUS

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

28 990 Kč

HB 36AB650J černá

NOVINKA

HB 86K675 černá

39 490 Kč

NOVINKA

HB 36D675 černá

44 990 Kč

7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev 30–300 °C,
3D-horký vzduch 30–250 °C, horký vzduch 30–
–250 °C, plošný gril (velká a malá plocha), cirkulační gril, samostatný spodní ohřev, intenzivní ohřev
■■ provoz microcombi, mírné pečení, udržování
teploty, předehřívání
■■ mikrovlnný ohřev 900/600/360/180/90 W
■■ innoWave – s invertorem
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln programovatelné
za sebou – tlačítko 1-2-3
■■ velkoprostorová kompaktní trouba 42 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ paměťová funkce (6 paměťových míst)
■■ cookControl 70 – pečicí automatika se 70 programy, rychloohřev
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ halogenové osvětlení varného prostoru
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C 3)
■■ chladicí ventilátor, dětská pojistka, bezpečnostní
vypínání
■■ příkon 3,6 W, připojovací kabel se zástrčkou 1,8 m
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně a stropu

třída spotřeby energie: A
beztlakové vaření v páře 35–100 °C, horký
vzduch 30–230 °C, horký vzduch + pára
120–230 °C
■■ regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování,
mírné pečení, předehřívání, udržování teploty
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 70 – pečicí automatika se 70 programy
■■ nerezový varný prostor 35 l se závěsnými rošty
a 4 výškami zasunutí varných nádob
■■ kontrola zahřívání, automatický návrh teploty,
paměťová funkce
■■ automatické vyrovnání bodu varu
■■ zásobník na vodu 1,3 l
■■ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ halogenové osvětlení varného prostoru
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, chladicí
ventilátor
■■ čisticí a odvápňovací program

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Plně vestavná mikrovlnná trouba

Ohřevná zásuvka push/pull

třída spotřeby energie: A –20 %
pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu,
rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)
■■ sklopný dvouokruhový gril
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl – podsvětlená ovl. tlačítka a otoč. knoflíky
■■ digitální displej se symboly
■■ cookControl 40 – programová automatika
se 40 programy, osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost
dovybavení teleskopickým výsuvem
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C 3)
■■ automatický rychloohřev
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ možnost dovybavení tukovým a pachovým filtrem
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny
a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky, připojovací
kabel se zástrčkou 1,2 m
■■

2)

■■

■■

44 990 Kč

HB 78AU570 nerez

třída spotřeby energie: A –20 %
pečicí trouba Universal Plus (13 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, předehřívání, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň
pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování
teploty, intenzivní ohřev, mírné pečení)
■■ pečicí trouba 65 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ digitální textový displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 68 – programová automatika
se 68 programy s elektronickým doporučením
nastavení trouby (integrovaná kuchařka)
■■ osvětlení pečicí trouby softLight
■■ hladké stěny trouby
■■ 3násobný plně teleskopický výsuv
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C 3)
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ samočištění activeClean®, smaltované příslušenství lze čistit současně
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,2 m
2)

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

Stačí stisknout tlačítko a veškeré zbytky
z pečení a grilování se rozpadnou při
velmi vysoké teplotě 485 °C na prach.
Díky lepší izolaci trub Siemens se
samočištěním activeClean® mají nižší
spotřebu než srovnatelné modely bez
activeClean® samočištění. Kromě toho
si ušetříte namáhavé drhnutí různými
neekologickými chemickými prostředky
nebo spreji na trouby, protože zbytky
z jídla rozpadlé na prachové částečky
můžete jednoduše vytřít hadříkem a je
hotovo. Nyní v nabídce i s trojnásobným
plně teleskopickým výsuvem jako zvláštním příslušenstvím.

cookControl 68 s text. displejem

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

NOVINKA

35 990 Kč

HB 38GB590 nerez

třída spotřeby energie: A –30 %
pečicí trouba Universal Plus (14 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, horký
vzduch eco, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril,
variovelkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň
pro pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty, intenzivní ohřev, předehřívání, mírné pečení)
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl – podsvětlená ovl. tlačítka a otoč. knoflíky
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 68 – progr. automatika se 68 programy
■■ sklopný dvouokruhový gril, osvětlení peč. trouby
■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
■■ hladké stěny se závěs. rošty – možnost dovybavení
teleskopickým výsuvem
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C 3)
■■ automatický rychloohřev, dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ chlad. ventilátor, možnost dovybavení tuk. a pach. filtrem
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny
a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,2 m
■■ ideální pro horizontální vestavbu vedle spotřebičů
řady compact45, stejná výška panelu 96 mm
■■

1)

■■

Rozměry pro vestavbu: 590–597 × 560 × 550 mm

InnoWave

HF 25M6L2 černá

15 990 Kč

HW 1406P2 černá

13 990 Kč

vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou
60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky
■■ mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času
■■ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W
■■ cookControl 7 – 7 automatických programů,
z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné s nastavením
hmotnosti
■■ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým
zdvihem a zápustným otočným voličem
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po
sobě – tlačítko 1-2-3
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ digitální displej s ukazatelem denního času
■■ paměťová funkce (2 paměťová místa)
■■ osvětlení varného prostoru
■■ otočná dvířka s průhledovým okénkem, závěs dveří
vlevo
■■ nerezový varný prostor 21 l
■■ keramické dno
■■ příkon 1,22 W
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,5 m

výška 141 mm
■■ plně teleskopický systém výsuvu
■■ možnosti použití:
– kynutí těsta
– rozmrazování pokrmů
– udržování teploty pokrmů
– předehřívání nádobí
– mírné pečení (např. roastbeef)
■■ ohřívání pomocí desky z tvrzeného skla
■■ design: bez madla, otevírání a zavírání dotykem
(push & pull systém)
■■ nerezový vnitřní prostor
■■ naplnění max. 25 kg
■■ max. náplň 80 ks espresso šálků nebo 12 talířů
(Ø 26 cm)
■■ 4stupňová regulace teploty v rozmezí 30–80 °C
(povrchová teplota desky z tvrzeného skla)
■■ chladná přední stěna
■■ příkon 810 W
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,5 m

Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm

Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm

■■

■■

1)

6

2)

O 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
3)
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

Perfektně sedí vedle sebe
Bez ohledu na to, zda jde o kompaktní spotřebič nebo troubu s velkým pečicím
prostorem.
U každého menu hraje harmonie jednotlivých chodů velkou roli. Při tvorbě vaší kuchyně tomu není jinak. U značky Siemens máte nyní maximální svobodu volby zkombinovat svou kuchyni snů zcela dle svých představ, aniž byste museli činit ústupky ohledně
designu. Nejlepší technika a optická dokonalost – díky vestavné troubě HB 38GB590
s výškou panelu 96 mm můžete s touto troubou kombinovat vestavné spotřebiče řady
compact45: parní troubu, mikrovlnnou troubu, vestavný kávovar a nově i myčku nádobí. A společný koncept ovládání vám usnadní každodenní vaření, přípravu pokrmů
i následné mytí nádobí.

1)
2)
3)

O 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

7

Vestavné trouby

Vestavné trouby

cookControl 68 s text. displejem

Snadno ovladatelný a s vysokým rozlišením: nový TFT-barevný displej

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

N OVINKA

cookControl 40 se symboly

Elektronické hodiny s programováním

Díky optimálním kontrastním hodnotám
a vysokému rozlišení 768 x 144 pixelů
nabízí nový TFT-barevný displej ještě
lepší čitelnost z téměř každého úhlu
pohledu. Jasné, jednoduché animace
umožňují rychlé a intuitivní porozumění
všech funkcí, a tím i větší pohodlí při
obsluze. Na první pohled tak máte ihned
vše pod kontrolou.

Elektronické hodiny s programováním

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

NOVINKA
k dodání od
1. 1. 2012

35 990 Kč

HB 38GB570 nerez

třída spotřeby energie: A –30 %
pečicí trouba Universal Plus (14 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, horký vzduch
eco, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro
pizzu, rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty,
intenzivní ohřev, předehřívání, mírné pečení)
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl – podsvětlená ovl. tlačítka a otoč. knoflíky
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 68 – progr. automatika se 68 programy
■■ sklopný dvouokruhový gril, osvětlení peč. trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
■■ hladké stěny se závěs. rošty – možnost dovybavení
■■ teleskopickým výsuvem
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C3)
■■ automatický rychloohřev, dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezové zápustné ovládací knoflíky s osvětlením
■■ chlad. ventilátor, možnost dovybavení tuk. a pach. filtrem
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny
a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,2 m
■■

1)

■■

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

cookControl 40 se symboly

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

Otevřete, prosím: dvířka se softClose
tlumeným zavíráním se zavírají jednoduše a tiše samy od sebe
Nové trouby Siemens jsou vybaveny
inovativním zavíracím dveřním mechanismem, který je neviditelně integrován
do dveřních pantů. Díky tomu lze dvířka
trouby docela jednoduše zavřít, i když
zrovna nemáte žádnou ruku volnou. Stačí
jemně strčit do dvířek a mechanismus
ztlumí průběh zavírání natolik,
že se dveře jemně samy od
sebe zavřou. A tak tiše, že
můžete nerušeně pokračovat
ve vaření.

100 % horkého vzduchu. O 30 % nižší
spotřeba energie: Horký vzduch eco
Pro všechny, kteří rádi používají horký
vzduch a přitom by chtěli i uspořit energii
je tu inovativní ohřev Horký vzduch
eco od Siemens, který nepřekračuje
pouze mezní hodnotu třídy spotřeby
energie A až o 30 %, ale současně nabízí
i perfektní výsledky při pečení. Ať už
pečete hluboce zmrazenou pizzu, koláč
nebo lasagne – nový druh ohřevu Horký
vzduch eco se speciální kontrolou teploty
vám při energeticky úsporném pečení
horkým vzduchem na jedné pečicí úrovni
zajistí optimální výsledek.

28 990 Kč

HB 36GB560 nerez

HB 43AT540E nerez

18 490 Kč

HB 23AB540 nerez

13 990 Kč

■■

■■

třída spotřeby energie: A
pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu: horní/
/dolní ohřev, horký vzduch, samostatný dolní
ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)
■■ pečicí trouba 62 l
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty
■■ 3násobný teleskopický výsuv
■■ automatický rychloohřev
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné ovládací knoflíky
■■ samočištění ecoClean na stropě, zadní stěně
a bočních stěnách
■■ chladicí ventilátor
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky

třída spotřeby energie: A
pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, horký vzduch, samostatný
dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril,
vario-maloplošný gril, rozmrazování)
■■ pečicí trouba 62 l
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty –
možnost dovybavení teleskopickým výsuvem
(zvl. příslušenství)
■■ automatický rychloohřev
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné ovládací knoflíky
■■ samočištění ecoClean na bočních stěnách
■■ chladicí ventilátor
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

Elektronické hodiny s programováním

Elektronické hodiny s programováním

Elektronické hodiny s programováním

třída spotřeby energie: A –30 %
pečicí trouba Universal Plus (11 druhů ohřevu:
■■ horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, horký vzduch
eco, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu,
rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)
■■ sklopný dvouokruhový gril
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka a otočné knoflíky
■■ digitální displej se symboly
■■ cookControl 40 – programová automatika se
40 programy
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost
dovybavení teleskopickým výsuvem
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C 3)
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny
a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství
■■

1)

■■

■■

■■

možno
dokoupit
teleskop.
výsuv

k dodání do
31 .12. 2011

HB 36AB560 nerez

28 990 Kč

HB 33BC550 nerez

třída spotřeby energie: A –20 %2)
■■ pečicí trouba Universal Plus (10 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu,
rozmrazování, hydroBaking, udržování teploty)
■■ sklopný dvouokruhový gril
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem
titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ elektronické řízení teploty 30–300 °C
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ digitální displej se symboly
■■ cookControl 40 – programová automatika se
40 programy
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost
dovybavení teleskopickým výsuvem
■■ teplota skla dvířek max. 40 °C 3)
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny
a strop možno dokoupit jako zvl. příslušenství

■■

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm
O 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
2)
O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
3)
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
1)
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24 990 Kč

třída spotřeby energie: A –20 %2)
■■ pečicí trouba Universal Plus (8 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro pizzu,
rozmrazování)
■■ sklopný dvouokruhový gril
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby
■■ teplota skla dvířek max. 50 °C 3)
■■ automatický rychloohřev
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné ovládací knoflíky
■■ chladicí ventilátor
■■ samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny
a strop jako zvl. příslušenství
■■ výsuvný pečicí vozík
■■ připojovací kabel 1,2 m

■■

HB 23AB520 nerez

13 490 Kč

HB 532E1T nerez

10 490 Kč

třída spotřeby energie: A –20 %2)
■■ pečicí trouba Universal Plus (5 druhů ohřevu:
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch Plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný
gril)
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ hladké stěny trouby se závěsnými rošty –
možnost dovybavení teleskopickým výsuvem
(zvl. příslušenství)
■■ automatický rychloohřev
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné ovládací knoflíky
■■ chladicí ventilátor
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky

třída spotřeby energie: energie: A –20 %2)
■■ pečicí trouba Universal (8 druhů ohřevu: rozmrazování, horní/dolní ohřev, samostatný dolní ohřev,
3D-horký vzduch, cirkulační gril, stupeň pro pizzu,
vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril)
■■ pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem
titanGlanz
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ 2násobný teleskopický výsuv
■■ automatický rychloohřev
■■ dětská pojistka – tlačítko Klíč
■■ zápustné ovládací knoflíky
■■ katalytické samočištění zadní stěny trouby
■■ chladicí ventilátor
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky
■■ připojovací kabel se zástrčkou (1,0 m)

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm

■■

O 30 % úspornější (0,69 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
2)
O 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304).
3)
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

■■

1)
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To nejlepší, co se může přihodit zelenině…
a pečenému masu… a rybám…
Parní trouba

Úplně zdravé vaření bez tuku: vestavná parní trouba

Vestavný spotřebič Siemens je skutečným všeumělcem. Šetrné vaření
v páře, klasické pečení mas a koláčů s horkým vzduchem nebo obojí
současně – se svými volitelnými profesionálními funkcemi nabízí kombinovaná parní trouba optimální způsob přípravy pro každý druh pokrmu
a každou surovinu. A pokrmy vždy obsahují všechno to, co je na potravinách důležité: chuť, aroma, křupavost, vitamíny a živiny. Díky paměťové
funkci si můžete uložit do paměti až šest svých oblíbených jídel. Navíc se
70 automatických programů stará o to, aby se všechny pokrmy perfektně
podařily. Na čtyřech výškách pro zasunutí plechů můžete paralelně připravovat různé pokrmy bez přenosu pachu a chuti.

Ve vestavné parní troubě Siemens se připravují velmi chutné pokrmy.
Zelenina si uchová svoji křupavost, brambory se nerozvaří. Potraviny
se připravují pouze v horké páře. Tak si uchovávají nejen aroma, barvu,
vitamíny a minerální látky, ale vaří se zároveň bez tuku a oleje. Na čtyřech
výškách pro zasunutí plechů můžete připravovat současně různé druhy
pokrmů – bez obtížného přenosu pachu a chuti.

Celoskleněná vnitřní strana dvířek pro jasný výhled na jídlo. Je snadno
čistitelná a nabízí díky dvojnásobnému prosklení účinnou ochranu před
teplem varného prostoru.

Krásný a ušlechtilý: celonerezový varný prostor s halogenovým
osvětlením
Jak v parní troubě, tak v kombinované parní troubě se nachází varný
prostor o 32, resp. 35 l objemu se čtyřmi výškami pro zasunutí plechů.
Je vyroben kompletně z kvalitní nerezové oceli. Hladký povrch materiálu
je snadno čistitelný, a navíc pachově a chuťově neutrální. Halogenové
osvětlení přispěje k perfektnímu přehledu.

Profesionální výbava: varné nádobí dle gastronomických norem
Ke standardnímu příslušenství pro kombinované parní trouby patří čtyři
stříbrně se lesknoucí nerezové varné nádoby s krásným tvarem – ve dvou
velikostech a dvou hloubkách. Vždy dle funkce je dno nádoby děrované nebo neděrované. Tato profesionální výbava má vysloveně dlouhou
životnost.

Výhody parního vaření: kvalitní potraviny vždy obsahují to, co jejich kvalita slibuje
Vaření v páře, jedna z nejstarších metod vaření, je dnes ceněna jako jedna z nejzdravějších a nejchutnějších způsobů přípravy zeleniny,
masa a ryb. Žádný div, že se s ní pracuje zejména v profesionální kuchyni. Protože výhody vaření v páře přesvědčily i profikuchaře:

▪ uchování živin. Ve srovnání se všemi ostatními druhy přípravy potravin zůstává při vaření v páře zachováno mnohem více vitamínů,
minerálů a dalších živin

▪ uchování chuti. Vlastní chuť potravin je intenzivněji vyzdvižena a pomocí páry mohou přísady mnohem lépe rozvinout své aroma
▪ redukování tuku. Při vaření v páře nemusíte přidávat tuk v jakékoli formě. U masových pokrmů tuk z masa navíc zkapalňuje a odkapává do záchytné misky

▪ a vše zůstane křupavé a „naskus“. Buněčná struktura v zelenině zůstane zachována, a tím i její křupavá konzistence. Současně
horká pára působí proti vysušování masa. Maso tak zůstane jemné a šťavnaté a jeho konzumace bude skvělým požitkem

Více flexibility pro vestavbu: parní trouba do horní skříňky

Perfektně sedí vedle sebe: compact45
Bez ohledu na to, zda jde o kompaktní spotřebič nebo troubu s velkým pečicím prostorem
U každého menu hraje harmonie jednotlivých chodů velkou roli. Při tvorbě vaší kuchyně tomu není jinak. U značky
Siemens máte nyní maximální svobodu volby zkombinovat svou kuchyni snů zcela dle svých představ, aniž byste
museli činit ústupky ve věcech designu. Nejlepší technika a optická dokonalost – díky nové vestavné troubě
HB 38GB590 s výškou panelu 96 mm můžete s touto troubou kombinovat vestavné spotřebiče řady compact45:
parní troubu, mikrovlnnou troubu, vestavný kávovar a nově i myčku nádobí. A společný koncept ovládání vám
usnadní každodenní vaření, přípravu pokrmů i následné mytí nádobí.
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Nová parní trouba spojuje výhody zdravého vaření v páře
s větší flexibilitou při sestavování kuchyně. Navíc vám ušetří
místo, jelikož ji můžete umístit do horní skříňky hluboké
30 cm. Díky jejímu modernímu designu se perfektně hodí
do kombinace s vestavnou mikrovlnnou troubou Siemens.
A vy se při navrhování své kuchyně už jen rozhodnete, zda
potřebujete, aby se dvířka otvírala doleva nebo doprava. Jelikož jsou ovládací prvky umístěny v dolní části, můžete velmi
pohodlně zvolit kterýkoli z 20 automatických programů. Společně s elektronickými hodinami je i pro „parní“ začátečníky
ovládání přehledné a snadné. Nerezový varný prostor o objemu 22 l poskytuje dostatek místa pro vaše pokrmy a zásobník
na vodu postačí minimálně na přípravu kompletního menu.
Ale to stále není všechno: inovativní a energeticky úsporné
LED-osvětlení společně s prosklenými dvířky zajistí kompletní
přehled. Jednodušší už vaření v páře ani nemůže být.
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compact45 a parní trouba do horní skříňky
MICROWELLE PLUS s text. displejem

MICROWELLE PLUS se symboly

Vestavné ohřevné zásuvky / compact45: kompaktní myčka, vestavný kávovar
Vestavná mikrovlnná trouba

MICROWELLE
PLUS

MICROWELLE
PLUS

InnoWave

InnoWave

Ohřevná zásuvka / Ohřevná zásuvka push/pull

Přednosti produktu

Zásuvka na příslušenství

InnoWave

NOVINKA

HB 86K575 nerez

39 490 Kč

7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev 30–300 °C,
3D-horký vzduch 30–250 °C, horký vzduch 30–
–250 °C, plošný gril (velká a malá plocha), cirkulační gril, samostatný spodní ohřev, intenzivní ohřev
■■ provoz microcombi, mírné pečení, udržování
teploty, předehřívání, mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu
energie a úsporu času 5 výkonových stupňů:
900/600/360/180/90 W
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln programovatelné
za sebou – tlačítko 1-2-3
■■ velkoprostorová kompaktní trouba 42 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
■■ paměťová funkce (6 paměťových míst)
■■ cookControl 70 – pečicí automatika se 70 programy
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč.
češtiny
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ halogenové osvětlení varného prostoru
■■ rychloohřev
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky
■■ max. teplota přední strany dvířek 40 °C
■■ chladicí ventilátor, dětská pojistka, bezpečnostní vypínání
■■ katalytické samočištění zadní stěny
■■

HB 84E562 nerez

27 990 Kč

4 druhy ohřevu: horký vzduch, horkovzdušný gril
a cirkulační gril do 250 °C, plošný gril
■■ mikrovlnný ohřev 1000 W
■■ innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času
■■ 5 výkonových stupňů: 1000/600/360/180/90 W
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln programovatelné
za sebou – tlačítko 1-2-3
■■ nerezový varný prostor 36 l
■■ ukazatel denního času
■■ cookControl 15 – pečicí automatika s 15 programy
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné ovládací knoflíky
■■ halogenové osvětlení varného prostoru
■■ rychloohřev
■■ pečicí trouba s výklopnými dvířky
■■ vestavba možná i do vysoké skříňky
■■ katalytické samočištění zadní stěny
■■

HF 35M562 nerez

19 990 Kč

mikrovlnný ohřev 1000 W
innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času
■■ 5 výkonových stupňů: 1000/600/360/180/90 W
■■ cookControl 9 – 9 automatických programů
■■ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým
zdvihem a zápustným otočným voličem
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po
sobě – tlačítko 1-2-3
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ ukazatel denního času
■■ paměťová funkce (2 paměťová místa)
■■ halogenové osvětlení varného prostoru
■■ trouba s výklopnými dvířky
■■ nerezový varný prostor 36 l
■■ příkon 1,22 W
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,5 m

HW 140562* nerez

13 990 Kč

HW 1405P2** nerez

13 990 Kč

výška 141 mm
plně teleskopický systém výsuvu
■■ oblasti použití:
– kynutí těsta
– rozmrazování pokrmů
– udržování teploty pokrmů
– předehřívání nádobí
– mírné pečení (např. roastbeef)
■■ ohřívání pomocí desky z tvrzeného skla
■■ *design: profesionální madlo
■■ **design: bez madla, otevírání a zavírání dotykem
(push & pull systém)
■■ nerezový vnitřní prostor
■■ naplnění max. 25 kg
■■ max. náplň 80 ks espresso šálků nebo 12 talířů
(Ø 26 cm)
■■ 4stupňová regulace teploty v rozmezí 30–80 °C
(povrchová teplota desky z tvrzeného skla)
■■ chladná přední stěna
■■ příkon 810 W
■■ připojovací kabel se zástrčkou 1,5 m

6 990 Kč

HW 1405A2 nerez

výška 141 mm
plně teleskopický systém výsuvu
■■ design: bez madla, otevírání a zavírání dotykem
(push & pull systém)
■■ nerezový vnitřní prostor
■■ naplnění max. 15 kg
■■ k uskladnění nádobí
■■ protiskluzová povrchová úprava dna zásuvky

■■

■■

■■

■■

■■

■■

cream

center

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 141 × 560 × 550 mm

Kombinovaná parní trouba

Parní trouba

Parní trouba do horní skříňky

Kompaktní myčka speedMatic, nika: 45 cm

Plně automatický kávovar surpresso

cream

Vždy teplé nádobí a horká jídla: ohřevná
zásuvka
Vy jste to stihli akorát, vaše jídlo je včas hotové –
a hosté na sebe nechávají čekat. Situace, při které
se leckterý hostitel zapotí, zatímco jídlo opět
stydne. Řešením je ohřevná zásuvka Siemens.
Při teplotě 30 až 80 °C zůstane jídlo rovnoměrně
teplé. Zásuvka je samozřejmě vhodná i k profesionálnímu předehřívání nádobí. Ohřevnou
zásuvku najdete ve výšce 14 cm pro kombinaci
s kompaktními spotřebiči v nerezové barvě s madlem nebo dotykovým otevíráním, v případě kombinace více kompaktních spotřebičů vedle sebe
můžete využít i klasickou zásuvku bez ohřevu ve
stejném designu.
Funkčnost nepotřebuje žádné rohy ani hrany:
ohřevná zásuvka s dotykovým otevíráním
push/pull
Jemný stisk přední stěny stačí k tomu, abyste
zásuvku otevřeli nebo zavřeli. V této elegantní
designové variantě bez madla spotřebič vyniká
právě svou nenápadností, protože tato ohřevná
zásuvka se perfektně hodí do každé kuchyně.
A perfektně zachová teplotu vašeho jídla při
teplotách 30 až 80 °C.

Elegantní a praktická kombinace: zásuvka na
příslušenství
Zásuvka na příslušenství z nerezové oceli je nejen
praktický, ale i přesvědčivý doplněk kompaktních spotřebičů Siemens. Dle libosti můžete
pod kompaktní spotřebiče vestavěné vedle sebe
instalovat jak ohřevnou zásuvku, tak zásuvku na
příslušenství. Tvar a design odpovídají kvalitnímu
vzhledu ohřevné zásuvky, takže vznikne jednotná
řada bez přerušení. Kromě krásného designu tak
získáte i cenný prostor pro uložení svého kuchyňského příslušenství.

center

7,5 l

cream

voda

NOVINKA

center

N OVINKA
cream
center
cleaner

cream

center

Vestavný kávovar
HB 36D575 nerez

44 990 Kč

třída spotřeby energie: A
beztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C, horký
vzduch 30 °C až 230 °C, horký vzduch + pára
120 °C až 230 °C
■■ regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování,
mírné pečení, předehřívání, udržování teploty
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
■■ cookControl 70 – pečicí automatika se 70 programy
■■ nerezový varný prostor 35 l se závěsnými rošty
a 4 výškami zasunutí varných nádob
■■ kontrola zahřívání, automatický návrh teploty,
paměťová funkce
■■ automatické vyrovnání bodu varu
■■ zásobník na vodu 1,3 l
■■ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezový zápustný ovládací knoflík s osvětlením
■■ halogenové osvětlení varného prostoru
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání, chladicí
ventilátor
■■ čisticí a odvápňovací program

HB 26D555 nerez

beztlakové vaření v páře 35 °C až 100 °C
regenerace (ohřívání), vaření, rozmrazování
■■ digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč.
češtiny
■■ cookControl 40 – pečicí automatika se 40 programy
■■ nerezový varný prostor 35 l se závěsnými rošty
a 4 výškami zasunutí varných nádob
■■ kontrola zahřívání, automatický návrh teploty,
paměťová funkce
■■ automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské
výšky
■■ zásobník na vodu 1,3 l
■■ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezový zápustný ovládací knoflík s osvětlením
■■ osvětlení varného prostoru
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
■■ dětská pojistka, bezpečnostní vypínání
■■ čisticí a odvápňovací program

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm
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35 990 Kč

Rozměry pro vestavbu: 450 × 560 × 550 mm

21 990 Kč

HB 25D5L2 nerez (závěs dveří vlevo)

20 990 Kč

SK 75M531EU nerez

HB 25D5R2 nerez (závěs dveří vpravo)

20 990 Kč

A+ A
■■ mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,62 kWh el. energie, 7,5 l vody, 170 min.
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, hygienePlus
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ 1 mycí koš
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 6 jídelních souprav
■■ hlučnost: 49 dB (A) re 1pW

parní trouba pro vestavbu do horní skříňky nebo
vysoké skříně
beztlakové vaření v páře 40 °C–100 °C (5 nastavitelných stupňů: 40, 60, 80, 90, 100 °C)
■■ nerezový varný prostor o objemu 22 l se 3 výškami zasunutí plechů
■■ cookControl 20 (20 automatických programů
s ukazatelem hmotnosti)
■■ vaření v páře, regenerace, rozmrazování, kynutí,
zavařování
■■ zápustný ovládací knoflík
■■ parní generátor uvnitř varného prostoru
■■ kontrola zahřívání
■■ automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky
■■ odvápňovací program
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ rozměr varného prostoru: 239 x 311 x 288 mm
■■ dvířka otvíraná do strany
■■ zásobník na vodu o objemu 0,9 l
■■ připojovací kabel se zástrčkou (1,8 m)
■■ příkon: 1,25 kW
■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 382 × 560 × 300 mm

■■

■■

SZ 75540 – nerezová dekorační lišta na těsnění
(možnost objednat jako zvláštní příslušenství)

Rozměry pro vestavbu: 450 × 600 × 550 mm

TK 76K573 nerez

49 990 Kč

cream

center

cleaner
příkon: 1700 W
■■ tlak čerpadla: 19 barů
■■ příprava espressa, cappuccina, latte macchiata a čaje
■■ LCD displej, 8 světových jazyků, včetně češtiny
■■ inovativní technologie spařování aroma pressure system
■■ inovativní topný systém senso flow system
cream první
center
■■ významná úspora času: nejrychlejší
šálek!
cleaner
■■ keramický mlýnek
■■ tryska na mléko s funkcí sání „cream center“
■■ pohodlné a rychlé čištění trysky na mléko – cream
center cleaner, funkce předspaření
■■ single portion cleaning – jednoduché čištění
■■ funkce „My coffee“
■■ aromaDouble Shot
cream
center
■■ individual Cup Volume
cleaner
■■ všechny nápoje jedním stiskem tlačítka
■■ tryska na kávu a mléko nastavitelná až do výšky
15 cm – vhodné pro latte macchiato
■■ osvětlená tryska na kávu, integrovaná tryska na mléko
■■ zásobník na vodu vyjímatelný: 2,5 l
■■ zásobník na kávová zrna s ochranou aroma: 400 g
■■ možnost nastavení teploty kávy (3 stupně), vody
(4 stupně) a stupně mletí kávy (4 stupně)
■■ vyjímatelná spařovací jednotka
■■ plně automat. program na proplachování při zap./vyp.
■■

Rozměry pro vestavbu: 450 × 564 × 514 mm

Technika a design v perfektní symbióze: cream
center
Plně automatický kávovar je vybaven výškově
nastavitelnými tryskami na výtok kávy. Inovovaná
tryska na mléko se stará o perfektně jemně
pórovitou krémovou mléčnou pěnu a je rovněž
výškově nastavitelná, takže se pod ni vejdou
sklenice vysoké až 15 cm. Příprava nejrůznějších
specialit kávy s mlékem je tak nyní ještě jednodušší a pohodlnější. Trysku na mléko můžete také
jednoduše vytáhnout a umýt v myčce nádobí.
Prémiový zásobník na mléko má tepelnou izolaci
a udrží mléko několik hodin čerstvé a studené.
S naším cream centrem vykouzlíte pouhým
stiskem tlačítka každou požadovanou kávovou
variaci.
Plné aroma, dokonalá pěna: aroma
pressure systém
Aroma pressure systém se stará o to, aby byla
mletá káva ve spařovací komoře vždy perfektně
stlačena nezávisle na jejím množství – italský
číšník by to nemohl udělat lépe. Díky zaoblenému
tvaru přítlačného lisu protéká voda umletou kávou maximálně dlouhou dobu pro maximální filtraci aromatických látek. Výsledkem je excelentní
aroma šálek za šálkem, dokonalá pěna a požitek,
který jen tak nezapomenete.
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Indukční desky:
rychle, bezpečně, a navíc se snadným čištěním

flexIndukce = indukční varná zóna 20 x 40 cm
flexIndukce

Ihned horké. Ihned studené

Jedna varná zóna, tisíc možností: hrnce a pánve jsou tak rozdílné jako jídlo, které na nich připravujete.
Teď máte možnost varnou plochu nastavit flexibilně podle svých požadavků. flexIndukce disponuje
kromě dvou klasických kulatých varných zón navíc dvěma čtyřhrannými varnými zónami, které lze
pouhým dotykem senzoru změnit na jednu velkou zónu, max. cca 20 x 40 cm. Na tuto plochu můžete
své nádobí umístit, jak chcete. Flexibilní indukční plocha automaticky rozpozná počet,
velikost a tvar na ni postavených hrnců a pánviček. Neboť pod povrchem sklokeramické
desky se nacházejí čtyři magnetické cívky, které se individuálně aktivují přesně podle
toho, kde je postaven hrnec. Teplo se tím pádem vytvoří pouze tam, kde je ho třeba.
IN

Vaření s power indukcí: Teplo vzniká pouze ve dně hrnce nebo pánve. Varná deska se přitom sama zahřeje výrazně
méně než u jiných technologií ohřevu. Proto se nepřipálí nic, co by snad ve spěchu při přípravě receptu přeteklo nebo
upadlo vedle hrnce na varnou desku.
Extravelké potěšení z vaření: centrálně umístěná indukční varná zóna o průměru 28 cm je ideální pro
vaření a pečení se zvláště velkými hrnci nebo pánvemi.

flexIndukce

Power indukce – chladné teplo
Při vaření s power indukcí vzniká teplo prostřednictvím magnetického
silového pole teprve tehdy, když postavíte hrnec nebo pánev s magnetizovatelným dnem na zapnutou varnou zónu. Přitom se zahřívá pouze
dno varného nádobí, nezahřívá se ale varná deska. Pod sklokeramikou
se nachází indukční cívka. Je-li do ní přiváděn elektrický proud, vzniká
magnetické pole, které způsobuje vznik tzv. vířivých proudů ve dně hrnce.
Tak dosahujeme zahřátí dna hrnce. Indukce šetří energii, protože teplo
vzniká výlučně tam, kde je potřeba.

Indukční desky jsou rychlé
Power indukci můžete regulovat stejně jemně jako plyn – a indukce reaguje rovněž bleskurychle. Doba uvedení do varu je velmi krátká, protože
požadované teplo je okamžitě k dispozici. Stejně dle potřeby teplo ihned
zmizí. Protože se varná zóna sama aktivně nezahřívá, nevydává také
žádné zbytkové teplo kromě tepla předaného sklokeramickému povrchu
ze dna hrnce.

Fazetový design

Fazetový design

Fazetový design

IN
IN

IN
flexIndukce

flexIndukce

flexIndukce

A bezpečné

EH 975SZ11E nerezový profil

Sklokeramický povrch se během vaření s power indukcí zahřívá pouze
zpětným předáním tepla ze dna hrnce. Tak při vaření nevzniká žádné nebezpečí vážných popálenin. A pokud zapnete indukční varnou zónu, aniž
byste na ni postavili hrnec nebo pánev, je nebezpečí popálení prakticky
nulové – varná zóna se u power indukce totiž sama vůbec neohřeje.
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A snadno čistitelné

Větší výkon: powerBoost

Indukční varné desky jsou snadno čistitelné, protože se sklokeramický
povrch zahřívá pouze nepodstatně zpětným odběrem tepla ze dna hrnce.
Tak se vám překypělá tekutina nepřipálí ani se např. nepřipeče cukr, který
omylem rozsypete kolem hrnce. K čištění stačí varnou desku pouze setřít
hadříkem.

Výkon indukční varné zóny můžete zvýšit pomocí funkce powerBoost
až o 50 %. Zejména při uvedení do varu a u větších množství dosáhnete
úspory času až 35 %.

54 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 90 cm
■■ senzorové ovládání touchSlider (multi)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 5 indukčních varných zón s rozpoznáním hrnce,
z toho 2 flexIndukce
■■ funkce powerBoost pro všechny indukční varné
zóny
■■ funkce powerBoost pro varnou zónu s Ø 32 cm
zvyšuje výkon na 4,6 kW
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ připojovací kabel 1,1 m bez zástrčky
■■ příkon 10,8 kW
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

EH 675MV11E nerezový profil

36 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
■■ senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce,
z toho 2 flexIndukce
■■ funkce powerBoost pro všechny indukční varné
zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ připojovací kabel 1,1 m bez zástrčky
■■ příkon 7,2 kW
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

EH 675MN11E nerezový profil

32 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
■■ senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce,
z toho 1 flexIndukce
■■ funkce powerBoost pro všechny indukční varné
zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ připojovací kabel 1,1 m
■■ příkon 7,2 kW
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 51 × 880 × 490–550 mm

Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm
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Indukční varné desky se senzorovou automatikou

Indukční varné desky

Nic se nepřipálí: pečicí senzor Plus. Nově i pro indukční varné desky

Jedinečné: indukce s pečicí zónou

Je hezké, když vám někdo při smažení pomáhá. Například nový pečicí senzor Plus Siemens. Stará se
o to, aby bylo všechno připraveno optimálně, chutně a především bez připálení. Jednoduše nastavíte
požadovaný program smažení a spotřebič vám akustickým signálem oznámí, kdy pánev dosáhla optimální teploty. Nyní můžete nalít olej do pánve, olej se ve zlomcích sekundy zahřeje a vzápětí můžete
vložit do pánve maso. Tak budete vařit zdravěji, protože tuk se nepřehřeje a současně je optimálně
chráněn i povrch pánve díky maximální teplotě pečicího senzoru 250 °C. Během celého průběhu
smažení je teplota v pánvi permanentně kontrolována a konstantně udržována, takže již nic nemusíte
dodatečně přenastavovat.

Konečně se při smažení s velkým pekáčem nemusíte vzdávat výhod
power indukce. Protože při indukci vzniká teplo přímo ve dně hrnce, rozpozná varná zóna pekáč a pečicí zóna se automaticky zapne. Nemusíte
nic dodatečně aktivovat jako u běžných elektrických varných desek.

Princip funkce
pečicího senzoru

Srovnání principu funkce varných
senzorů a pečicího senzoru

Senzory
Vše se vaří rychleji. Nic se nepřevaří: pomocí
senzorů od značky Siemens. Je to velmi
pohodlné, když máte při vaření takové pomocníky, jako jsou varné a pečicí senzory, které se
postarají o to, aby se vše optimálně, chutně
a bez připečení nebo převaření připravilo.
Vybrat si můžete buď klasickou sklokeramickou desku v šířce 60 cm s dvouokruhovou a pečicí zónou, nebo mezi indukčními
deskami v šířkách 60, 80 a 90 cm. Nechte se
inspirovat a zvolte pohodlí se senzorovými
deskami Siemens.

Na jakékoli riziko nemůže být ani pomyšlení: dětská pojistka

Dotkněte se varné desky pouze špičkou prstu: ovládání touchSlider

S tlačítkem dětské pojistky můžete každou indukční varnou desku rychle
a jednoduše chránit před nechtěným ovládáním. Dětská pojistka zablokuje stiskem tlačítka veškeré funkce varné desky. Teprve po opětovném
stisku tlačítka na několik sekund se zablokování zase zruší.

Jedinečný, inovativní koncept ovládání Siemens: varnou desku můžete řídit
pouze lehkým dotykem prstu – tak, jak jste zvyklí například u počítače. Jednoduše budete posouvat špičku prstu po teplotní škále touchSlider ovládání až
k požadovanému varnému výkonu – a už se začne jídlo v hrnci nebo na pánvi
ohřívat. Můžete se ale také přímo dotknout stupnice u požadovaného stupně
výkonu pro okamžité přímé nastavení. Teplo je regulováno pomocí senzorů
v půlstupňových krocích až do maximálního výkonového stupně 9 – celkem
tedy 17 výkonových stupňů. Rychlejším přístupem k požadovanému stupni výkonu je samozřejmě i nastavení teploty varné zóny rychlejší. I všechny ostatní
funkce ovládacího pole – jako např. elektroniku uvedení do varu,
timer nebo přerušení ovládání varné desky při čištění – můžete
samozřejmě aktivovat nebo deaktivovat dotykem prstu.

Čas má pod kontrolou: timer
Funkce timer u varných desek Siemens umožňuje programování požadované doby trvání vaření. Po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne. Timer navíc vždy disponuje i funkcí budíku – krátkodobé
minutky. To vše pro všechny varné zóny na vaší varné desce Siemens.

Čištění bez následného nastavování: funkce přerušení ovládání
Pokud něco překypí na varnou desku, můžete nyní rychle zareagovat.
Jakmile se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, deaktivujete na
20 sekund manipulaci se všemi funkcemi touchSlider ovládání. Po setření
ovládacího panelu se panel opět zaktivuje, a vy můžete pokračovat ve
vaření.
Varný senzor měří teplotu přímo v hrnci a zpětně reguluje výkon topné spirály = přesně udržuje
nastavenou teplotu.

Fazetový design

EH 975MK31E nerezový profil

Pečicí senzor kontroluje teplotu ve dně pánve a zpětně reguluje výkon topné spirály pod varnou zónou =
přesně udržuje teplotu v nastaveném rozmezí.

Fazetový design

47 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 90 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 5 indukčních varných zón s rozpoznáním hrnce,
z toho 1 dvouokruhová o průměru 18/28 cm
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ pečicí senzor Plus pro pečení na předních varných
zónách se 4 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ varný senzor Plus pro vaření na zadních varných
zónách s 5 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer, digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ 2stup. ukazatel zbytkového tepla pro každou var. zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

EH 875ME21E nerezový profil

Fazetový design

44 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 80 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ 1 zóna pro udržování teploty
■■ funkce powerBoost pro všechny indukční varné zóny
■■ pečicí senzor Plus pro pečení na předních varných
zónách se 4 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer, digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ připojovací kabel 1,1 m
■■ příkon 7,29 kW
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

EH 675ME31E nerezový profil

Fazetový design

43 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ pečicí senzor Plus pro pečení na předních varných
zónách se 4 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ varný senzor Plus pro vaření na zadních varných
zónách s 5 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer, digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ 2stup. ukazatel zbytkového tepla pro každou var. zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

EH 975ME11E nerezový profil

Fazetový design

41 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 90 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ budík (minutka)
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 7,2 kW

EH 475ME11E nerezový profil

Fazetový design

21 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 40 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 1 dvouokruhová indukční varná zóna s rozpoznáním hrnce (18/28 cm)
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 3,6 kW

EH 375ME11E nerezový profil

20 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 3,6 kW

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 51 × 880 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 51 × 750–780 × 490–500

Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 51 × 880 × 330 mm

Rozměry pro vestavbu: 53 × 360 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 53 × 270 × 500 mm
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Sklokeramické varné desky

Indukční varné desky
Fazetový design

Design s plošným rámečkem

Design s plošným rámečkem
Nadčasový komfort
Klasické sklokeramické varné desky se určitě nestanou minulostí. V podání značky Siemens mohou nově nabídnout rozšířený sortiment desek s ovládáním
touchSlider, který vám umožní přesné a rychlé nastavování a změny výkonu desky. Pouhým dotykem prstu můžete s naprostou přesností nastavit požadovaný
varný stupeň. Součástí ovládání touchSlider je samozřejmě timer nebo dětská pojistka pro maximální bezpečnost. Různorodá nabídka designů, šířek a druhů
varných zón je určena právě vám.

EH 675MB11E nerezový profil

26 490 Kč

EH 645EB15E černá/nerez

22 990 Kč

EH 645EC11 černá/nerez

18 490 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce,
z toho: 1 pečicí zóna
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 7,0 kW

sklokeramická indukční deska, 60 cm
senzorové ovládání touchControl
■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce,
z toho: 1 pečicí zóna
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro všechny
varné zóny
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,1 m
■■ příkon: 7,0 kW

sklokeramická indukční a elektrická deska, 60 cm
ovládání touchControl
■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika s ochranným potiskem
■■ 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 2 elektrické varné zóny HighSpeed, z toho:
1 pečicí zóna
■■ 17 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro všechny
varné zóny
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ příkon: 6,8 kW

Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 53 × 560 × 490 mm

Rozměry pro vestavbu: 53 × 560 × 490 mm

Design bez rámečku

Design bez rámečku

Design s plošným rámečkem

■■
■■

EH 601TE11E černá

32 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
senzorové ovládání touchControl
design bez rámečku
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ příkon: 7,2 kW
■■ pro vestavbu do kamenných nebo žulových pracovních desek
■■ vestavba do jiných pracovních desek pouze s použitím zvláštního příslušenství (vestavný rámeček –
viz. str. 34)
■■
■■
■■

■■
■■

EH 611TM16E černá

14 490 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
senzorové ovládání touchControl
design bez rámečku
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 3 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce,
Ø varných zón: 24 cm, 18 cm a 14,5 cm
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro všechny
varné zóny
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,1 m
■■ příkon: 4,6 kW
■■
■■
■■

Rozměry pro vestavbu: 56 × 560–576 × 500–516 mm Rozměry pro vestavbu: 51 × 560 × 490 mm
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Čas má pod kontrolou: timer

Jak se vám líbí: design s plošným rámečkem

Funkce timer u varných desek Siemens umožňuje programování požadované doby trvání vaření. Po uplynutí nastavené doby se varná zóna automaticky vypne. Timer navíc
vždy disponuje i funkcí budíku – krátkodobé minutky. To vše
pro všechny varné zóny na vaší varné desce Siemens.

Siemens vám nabízí pro vestavbu vašich sklokeramických desek jak kvalitní řešení, tak
řešení pro náročné: elegantní ve fazetovém designu nebo klasický design s plošným
rámečkem. Siemens samozřejmě umožňuje i zapuštění varné desky bez rámečku přímo
do takových materiálů, jako jsou kámen a žula, nebo pomocí vestavného rámečku
i zapuštění do dřevěných pracovních desek.

■■

■■

EH 645QA16E černá/nerez

Čištění bez dalšího nastavování:
tlačítko přerušení ovládání
Pokud něco z hrnce překypí, můžete nyní rychle zareagovat. Dotykem tlačítka přerušení ovládání deaktivujete na
20 sekund ovládání všech funkcí touchSlider.

Design s plošným
rámečkem
Fazetový design

13 490 Kč

sklokeramická indukční deska, 60 cm
senzorové ovládání superQuattrotouch
design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ ukazatel zbytkového tepla pro všechny varné zóny
■■ hlavní vypínač
■■ funkce powerManagement – možnost nastavení
max. příkonu desky
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,1 m
■■ příkon: 3,68 kW
■■ napětí: 230 V

ET 975TG11E nerezový profil

Fazetový design

Fazetový design

32 990 Kč

sklokeramická varná deska, 90 cm
senzorové ovládání touchControl
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 varné zóny highSpeed,
z toho: 2 dvouokruhové zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ dětská pojistka
■■ hlavní vypínač
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm

ET 875SC11D nerezový profil

Design bez rámečku –
pro zapuštění do kamene

Fazetový design

34 990 Kč

sklokeramická varná deska, 80 cm
senzorové ovládání touchSlider (multi)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 varné zóny highSpeed,
z toho: 3 dvouokruhové zóny, 1 pečicí zóna
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ dětská pojistka
■■ hlavní vypínač
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

ET 375MF11E nerezový profil

11 190 Kč

sklokeramická varná deska, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2 varné zóny highSpeed,
z toho: 1 dvouokruhová
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ připojovací kabel 1 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 3,2 kW

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 53 × 560 × 490 mm

Rozměry pro vestavbu: 45 × 880 × 330 mm

Rozměry pro vestavbu: 45 × 780 × 500 mm

Rozměry pro vestavbu: 38 × 270 × 490–500 mm
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Sklokeramické varné desky
Fazetový design

Pečicí senzor Plus
Pečicí senzor Plus reguluje teplotu v pánvi.
To znamená, že už nemusíte nic dodatečně
regulovat ani kontrolovat. Senzor zaručuje optimální bezpečnost, zdravou přípravu a smažení
bez připalování masa a tuku. Celkem můžete
volit ze čtyř teplotních rozmezí a devíti plně
automatických programů na smažení.

Varný senzor Plus –
navíc i s automatickými programy
Varné senzory měří permanentně teplotu
v hrnci a řídí automaticky průběh vaření.
Mléko již nikdy nepřekypí, knedlíky se nerozvaří. Funguje bez kontrolování i bez dodatečného nastavování. Zvolíte-li jeden z devíti
automatických programů pro varný senzor,
jsou zahřívání a teplota vaření regulovány
automaticky a jsou optimálně přizpůsobeny
příslušnému druhu pokrmu. Celkem můžete
volit z pěti teplotních rozmezí a devíti
automatických programů na vaření.

Design s plošným rámečkem

13 990 Kč

sklokeramická varná deska, 60 cm
senzorové ovládání touchControl
design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika s ochranným potiskem
■■ 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová
zóna
■■ 17 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ dětská pojistka
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm

Fazetový design

IN
flexIndukce

ET 675MN31D nerezový profil

ET 645EF11 nerezový profil

Plynové varné desky

29 990 Kč

sklokeramická varná deska, 60 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ pečicí senzor Plus pro pečení na předních varných
zónách se 4 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ varný senzor Plus pro vaření na zadních varných
zónách s 5 volitelnými teplotními rozmezími
a 9 plně automatickými programy
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer, digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání, kontrolka provozu
■■ dětská pojistka, hlavní vypínač
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

ET 675MN11E nerezový profil

19 990 Kč

sklokeramická varná deska, 60 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ dětská pojistka
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 47 × 560 × 500 mm

Rozměry pro vestavbu: 51 × 602 × 520 mm

Design s plošným rámečkem

Design bez rámečku

ET 645EE11 nerezový profil

10 990 Kč

sklokeramická varná deska, 60 cm
senzorové ovládání touchControl
design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika s ochranným potiskem
■■ 4 varné zóny highSpeed
■■ 17 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ dětská pojistka
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 20 mm

ET 601EN11 černá

Plyn na sklokeramice

Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Vydařená kombinace všech výhod plynu s výhodami sklokeramiky –
od ušlechtilého designu po odolnost varné desky proti mechanickému
poškození, včetně velmi vysoké tepelné odolnosti.

Všechny plynové varné desky Siemens jsou vybaveny extrémně rychlými
termoprvky. Ty umožňují při nechtěném zhasnutí plamene okamžité
přerušení přívodu plynu (<1 s). Současně již není nutné při zapalování
s integrovaným elektrickým zapalováním dlouhý stisk a držení ovládacího
knoflíku (nyní také <1 s).

Fazetový design na sklokeramice

18 990 Kč

sklokeramická varná deska, 60 cm
senzorové ovládání touchControl
design bez rámečku
■■ sklokeramika s ochranným potiskem
■■ 4 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová
zóna, 1 pečicí zóna
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ elektronika uvedení do varu
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ dětská pojistka
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ pro vestavbu do kamenných nebo žulových pracovních desek
■■ vestavba do jiných pracovních desek pouze s použitím zvláštního příslušenství (vestavný rámeček)

ER 626PB90E nerezový profil

Fazetový design na sklokeramice

16 990 Kč

sklokeramická plynová varná deska s ovládáním, 60 cm
4 plynové hořáky
■■ 1 silný, 2 normální a 1 úsporný hořák
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW
■■ vzadu vlevo: úsporný hořák 1,1 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW
■■ vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí
plamene
■■ dvoudílná litinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 490 mm

Rozměry pro vestavbu: 45 × 560 × 490 mm
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■■

ER 326AB90E nerezový profil

Fazetový design na sklokeramice

13 490 Kč

sklokeram. plynová deska s ovládáním, 30 cm
1 duální Wok-hořák
uprostřed: WOK-hořák 6,0 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ litinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami
60 a 90 cm
■■ ve fazetovém designu
■■ příkon – plyn: 6,0 kW
■■ příkon – elektro: 0,01 kW

ER 326BB90E nerezový profil

12 490 Kč

sklokeram. plynová deska s ovládáním, 30 cm
2 plynové hořáky
vpředu: normální hořák 1,9 kW
■■ vzadu: silný hořák 2,8 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ litinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami
60 a 90 cm ve fazetovém designu
■■ příkon – plyn: 4,7 kW
■■ příkon – elektro: 0,01 kW

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm
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Vestavné spotřebiče Domino

Plynové varné desky
Plynová deska na tvrzeném skle

EP 816SB21E černá

Plynová deska na tvrzeném skle

13 990 Kč

plynová varná deska z tvrzeného skla,
75 cm – do výřezu 61cm
■■ 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální,
1 úsporný a 1 WOK-hořák
– vlevo: WOK-hořák 4,0 kW
– uprostřed vpředu: úsporný hořák 1,0 kW
– uprostřed vzadu: normální hořák 1,7 kW
– vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW
– vpředu vpravo: normální hořák 1,7 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ samostatné litinové podložky pod hrnce
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
součástí dodávky
■■ 2 možnosti zabudování do pracovní desky:
standardně nebo zapuštěním do kamenné
pracovní plochy
■■

EP 616HB21E černá

Plynová deska na tvrzeném skle

10 990 Kč

plynová varná deska z tvrzeného skla, 60 cm
4 plynové hořáky: 2 normální, 1 úsporný,
1 WOK-hořák
– vpředu vlevo: normální hořák 1,7 kW
– vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
– vzadu vpravo: WOK-hořák 3,3 kW
– vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ elektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ samostatné litinové podložky pod hrnce
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
součástí dodávky
■■ 2 možnosti zabudování do pracovní desky:
standardně nebo zapuštěním do kamenné
pracovní plochy

EP 616PB81E černá

8 990 Kč

plynová varná deska z tvrzeného skla, 60 cm
4 plynové hořáky: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný
– vpředu vlevo: normální hořák 1,7 kW
– vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
– vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW
– vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ elektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ dvoudílná smaltovaná podložka pod hrnce
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
součástí dodávky
■■ 2 možnosti zabudování do pracovní desky:
standardně nebo zapuštěním do kamenné
pracovní plochy

■■

■■

■■

■■

Vestavné spotřebiče Domino: individuální potěšení z vaření
Vestavné spotřebiče Domino nyní o šířce 30 nebo 40 cm může každý kombinovat dle vlastních potřeb a přání, např. sklokeramické varné desky s indukcí
dohromady s plynovým hořákem Wok. Na výběr je také lávový gril nebo vestavná fritéza. Vestavné spotřebiče Domino můžete vzájemně jakkoli poskládat –
konečný vzhled bude vždy perfektní.
Rozměry pro vestavbu: 43 × 610 × 480–490 mm

Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480–490 mm

Vestavné spotřebiče Domino, 40 cm
Progresivní plynové kohouty

Plynová deska

Plynová deska

Fazetový design

Fazetový design

Zvláště velké rozmezí regulace v rozsahu
210 °C u plynových varných desek Siemens
včetně možnosti libovolného nastavení
výkonu mezi minimem a maximem umožňují
progresivní plynové kohouty pro maximální
komfort obsluhy.

Potřebujete rozpustit čokoládu?
U některých plynových varných desek Siemens najdete speciální hořák pro rozložení
plamene pro snížení povrchové teploty dna
hrnce právě při přípravě choulostivých potravin, jako je např. rozpouštění čokolády. Ještě
lepšími výsledky rozložení tepla disponuje
plotýnka pro mírné vaření – lze dokoupit
jako zvláštní příslušenství.
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sklokeramický kryt

EC 645HB90E nerez

9 990 Kč

EC 645PB90E nerez

8 990 Kč

ET 475MY11E nerez

34 990 Kč

vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm
■■ senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)
■■ velká nerezová pečicí plocha
■■ pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé
plochy
■■ regulace teploty 160–240 °C v 10° krocích
■■ stupeň udržování teploty (70 °C)
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ stupeň pro čištění 40 °C
■■ digitální funkční displej
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ připojovací kabel 1 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 1,9 kW

EH 475ME11E nerezový profil

21 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 40 cm
■■ senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 1 dvouokruhová indukční varná zóna s rozpoznáním hrnce (18/28 cm)
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 3,6 kW

nerezová plynová varná deska s ovládáním,
60 cm
■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný, 1 normální, 1 úsporný a 1 WOK hořák
■■ vpředu vlevo: WOK-hořák 3,3 kW
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ dvoudílná litinová podložka pod hrnce
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky

■■

nerezová plynová varná deska s ovládáním,
60 cm
■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný, 2 normální a 1 úsporný hořák
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,7 kW
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ dvoudílná litinová podložka pod hrnce
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm

Rozměry pro vestavbu: 43 × 560 × 480 mm

Rozměry pro vestavbu: 83 × 360 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 53 × 360 × 490–500 mm

■■
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Mikrovlnné trouby: rychlý ohřev, snadná obsluha

Vestavné spotřebiče Domino, 30 cm
Fazetový design, sklokeramika, 30 cm

Fazetový design, indukce, 30 cm

Fazetový design, gril, 30 cm
Generace mikrovlnných trub INNOWAVE s technologií
invertoru

11 190 Kč

sklokeramická deska, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ připojovací kabel 1 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 3,2 kW

EH 375ME11E nerezový profil

20 990 Kč

sklokeramická indukční deska, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
■■ funkce powerBoost pro všechny varné zóny
■■ 17 výkonových stupňů
■■ timer
■■ digitální funkční displej
■■ funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou
varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí
troubou / 20 mm bez trouby
■■ připojovací kabel 1,5 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 3,6 kW

ET 375MU11E nerez

■■

■■

■■

■■

■■

INNOWAVE – princip funkce invertoru

18 990 Kč

lávový gril, 30 cm
senzorové ovládání touchSlider (mono)
■■ fazetový design
■■ velká grilovací plocha na litinovém roštu
■■ sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ nerezová grilovací vana použitelná s lávovými
kameny nebo s vodou
■■ 9 výkonových stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ výpustný ventil na vodu
■■ bezpečnostní vypínání
■■ kontrolka provozu
■■ hlavní vypínač
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ připojovací kabel 1 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 2,4 kW

■■

Běžný mikrovlnný ohřev

Nové plně vestavné mikrovlnné trouby nabízejí výrazné plus
v komfortu a flexibilitě. Protože invertor umí účinněji přeměnit
energii na mikrovlny, spotřebuje trouba INNOWAVE až o 35 %
méně energie. Mikrovlny tak lze lépe dávkovat, aby se všechny
potraviny prohřály rovnoměrněji a vaše výsledky vaření byly
ještě lepší. Invertor je kromě toho menší a zabírá tak méně místa ve varném prostoru. Rychlý mikrovlnný ohřev zahřeje varný
prostor velmi rychle na požadovanou teplotu. Podle nastavené
teploty dosáhnete úspory času až 40 %. Díky čistému designu
a jednoduché obsluze jsou mikrovlnné trouby INNOWAVE jedny
z nejlepších ve svém oboru.

sklokeramický kryt

ET 375MF11E nerezový profil

Princip funkce invertoru

Rozměry pro vestavbu: 38 × 270 × 490–500 mm

Rozměry pro vestavbu: 53 × 270 × 500 mm

Rozměry pro vestavbu: 236 × 270 × 490–500 mm

Fazetový design, WOK, 30cm

Fazetový design, plyn, 30cm

Fazetový design, friéza, 30cm

Běžný mikrovlnný ohřev

Vestavba možná i do vysoké skříňky

INNOWAVE – princip rozmrazování

Paměťová funkce

Šetřete čas, ne požitek

Tlačítky pro uložení si můžete uložit do paměti často používaná nastavení, jako např. ohřátí svého ranního šálku kakaa.
Opětovným stiskem tlačítka vyvoláte uložené nastavení
opět z paměti a proces se spustí automaticky.

Mikrovlnná trouba innoWave nabízí výrazné plus v komfortu a flexibilitě. Vybavena
nejnovější technologií výroby mikrovln potřebuje trouba innoWave až o 30 % méně času
a energie než běžné spotřebiče. Navíc je varný prostor o 20 % větší, takže se dovnitř
vejdou i velké talíře nebo mísy. S uživatelsky příjemnými otočnými voliči a přehlednými
ovládacími prvky je trouba innoWave maximálně uživatelsky příjemná. V kombinaci
s odpovídajícím designem jsou trouby innoWave inovací ve svém oboru k zakoupení
s nebo bez variabilního grilu.

Plně vestavná mikrovlnná trouba

Plně vestavná mikrovlnná trouba

InnoWave

Vestavná mikrovlnná trouba s rámečkem
*

InnoWave

**

gril

sklokeramický kryt

ER 326AB90E nerezový profil

13 490 Kč

sklokeram. plynová deska s ovládáním, 30 cm
1 duální Wok-hořák
uprostřed: WOK-hořák 6,0 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ litinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami
60 a 90 cm
■■ ve fazetovém designu
■■ příkon – plyn: 6,0 kW
■■ příkon – elektro: 0,01 kW

ER 326BB90E nerezový profil

12 490 Kč

sklokeram. plynová deska s ovládáním, 30 cm
2 plynové hořáky
vpředu: normální hořák 1,9 kW
■■ vzadu: silný hořák 2,8 kW
■■ el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
■■ termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
■■ litinová podložka pod hrnce
■■ fazetový design
■■ připojovací kabel 1 m
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí
dodávky
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami
60 a 90 cm ve fazetovém designu
■■ příkon – plyn: 4,7 kW
■■ příkon – elektro: 0,01 kW

ET 375GA11E nerez

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm
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Rozměry pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm

19 790 Kč

velká nerezová fritovací vana (cca 3–4 l), 30 cm
fazetový design
sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ plynulá regulace teploty od 100–190 °C
■■ závěsný koš se sklopným držadlem
■■ stupeň pro rozpuštění tuku
■■ fritéza se studenou zónou proti přepalování tuku
■■ ovládání knoflíkem na ovládacím panelu
■■ výpustný ventil na olej
■■ stupeň pro čištění (100 °C)
■■ kontrolka provozu
■■ min. tloušťka pracovní desky 30 mm
■■ připojovací kabel 1 m
■■ kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve
fazetovém designu
■■ příkon: 2,5 kW

■■

Rozměry pro vestavbu: 367 × 270 × 490–500 mm

HF 25G5L2 nerez (závěs dveří vlevo) 17 990 Kč

HF 25M5L2 nerez (závěs dveří vlevo)

HF 25G5R2 nerez (závěs dveří vpravo) 17 990 Kč

HF 25M5R2 nerez (závěs dveří vpravo) 15 990 Kč

vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou
60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky
■■ mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času
■■ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W
■■ cookControl 7 – 7 automatických programů, z toho:
4 rozmrazovací a 3 varné s nastavením hmotnosti
■■ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým
zdvihem a zápustným otočným voličem
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po
sobě – tlačítko 1-2-3
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ digitální displej s ukazatelem denního času
■■ paměťová funkce (2 paměťová místa)
■■ otočná dvířka s průhledovým okénkem
■■ nerezový varný prostor 21 l
■■ keramické dno
■■ příkon 1,22 W
■■

Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm

15 990 Kč

vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou
60 cm, vestavba možná i do vysoké skříňky
■■ mikrovlnný ohřev 900 W
■■ innoWave – s invertorem pro nižší spotřebu energie a úsporu času
■■ 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W
■■ cookControl 7 – 7 automatických programů, z toho:
4 rozmrazovací a 3 varné s nastavením hmotnosti
■■ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým
zdvihem a zápustným otočným voličem
■■ až 3 výkonové stupně mikrovln kombinovatelné po
sobě – tlačítko 1-2-3
■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ lightControl – podsvětlená ovládací tlačítka
a otočné knoflíky
■■ digitální displej s ukazatelem denního času
■■ paměťová funkce (2 paměťová místa)
■■ otočná dvířka s průhledovým okénkem
■■ nerezový varný prostor 21 l
■■ keramické dno
■■ příkon 1,22 W
■■

Rozměry pro vestavbu: 380 × 560 × 300 mm

HF 15M562 nerez – 60 cm* (obr.)

9 990 Kč

HF 15M552 nerez – 50 cm**

9 990 Kč

mikrovlnný ohřev 800 W
■■ 5 výkonových stupňů: 800/600/360/180/90 W
■■ cookControl 7 – 7 automatických programů,
z toho: 4 rozmrazovací a 3 varné programy s nastavením hmotnosti
■■ snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým
zdvihem a zápustným otočným voličem
■■ barva displeje: bílá
■■ ukazatel denního času
■■ otočná dvířka s průhledovým okénkem, závěs dveří
vlevo
■■ nerezový varný prostor 17 l
■■ skleněný otočný talíř 24,5 cm
■■ příkon 1,27 W
■■

*HF 15M562 nerez
■■

vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm,
vestavba možná i do vysoké skříňky

**HF 15M552 nerez
■■

vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 50 cm

Rozměry pro vestavbu: 362 × 560* (453)** × 300 mm
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Komínové odsavače par, 90 a 60 cm

Abeceda čerstvého vzduchu

Komínový odsavač par

Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace

odvětrání/
cirkulace

Odsavače par: čerstvý vzduch v mnoha variacích
Kuchyň se stále častěji stává součástí obytného prostoru a přestává být jen prostorem k vaření. Proto je důležité, aby to v kuchyni příjemně a čerstvě vonělo. Naše
odsavače par odvádějí pryč všechny nepříjemné kuchyňské pachy a výpary. Buď jsou neviditelně zabudované (viz ploché výsuvné odsavače), nebo jsou díky ušlechtilé oceli a zajímavému designu záchytným bodem pro vaše oko (viz ostrůvkové, komínové nebo „hranolové“ odsavače par).

Odsavače par mají mnoho konstrukčních variant:
ostrůvkový odsavač můžete umístit doprostřed
místnosti nad varné centrum. Zatímco komínový
odsavač se umisťuje na stěnu nad varnou desku.
V obou případech budete mít v kuchyni prvek, který
jí dodá profesionální a individuální charakter.
Ploché odsavače lze neviditelně zabudovat do
speciální horní skříňky, která vám nabízí dodatečný
prostor k ukládání věcí.
Při odvětrávání je vzduch v kuchyni nasáván a veden přes odvětrávací potrubí nebo průchodkou buď
přímo ven z místnosti, nebo do odtahové šachty.
Při cirkulaci vzduchu jsou kuchyňské páry nasávány, vzduch je čištěn v tukovém a aktivním filtru
a čistý vzduch přiváděn zpět do místnosti.
Aktivní filtr váže při cirkulaci vzduchu pachy.
Jeho aktivní uhlík vydrží přibližně rok (dle provozu
odsavače).
Tukový filtr je sériově zabudován a zadržuje výpary
z vaření a tukové částečky. Většinou se jedná o kovový filtr, který můžete mýt v myčce nádobí.

Intervalové větrání se zapíná každou hodinu při
minimálním výkonu. Můžete si rovněž variabilně
nastavit, jak dlouho odsavač poběží. Tak budete mít
v kuchyni permanentně čistý vzduch.

Nepopiratelný komfort ovládání:
odsavač par LC 958BA90 s lightControl
Abychom vám i v hektických situacích při vaření
usnadnili každý krok, kladli jsme při vývoji odsavačů
Siemens velký důraz na intuitivní ovládání. S konceptem ovládání lightControl si ihned dobře porozumíte, i když v kuchyni bývá občas horko i v přeneseném slova smyslu. Uspořádání ovládacích prvků
totiž odpovídá všem ostatním spotřebičům Siemens.
Přehledný textový LCD-displej a modře podsvětlená
tlačítka vám ukážou na první pohled, které funkce
jsou právě aktivní. Ve zlomcích sekundy získáte přehled a vaše pozornost se tak opět plně a zcela může
soustředit na vaše kuchařské umělecké dílo.

Automatika doběhu ventilátoru
Ventilátor automaticky běží ještě 10 min. na prvním
výkonovém stupni. Odsavač tak už nemusíte manuálně vypínat.
Odsavače par se dvěma ventilátory jsou velmi
výkonné. Vzhledem k redukovaným otáčkám motoru
jsou však zároveň velmi tiché.
Osvětlení všech odsavačů par má samostatné
zapnutí. Většina modelů je vybavena halogenovými
úspornými žárovkami o výkonu 20 W nebo 25 W.

Netučný recept pro vaši kuchyni: patentované
obvodové odsávání par u LF 21BB550
Vůně stoupající do nosu při pečení, dušení a vaření
patří samozřejmě neodmyslitelně k smyslovému
prožitku vaření. Mastný povrch je naproti tomu
spíše nevítaným důsledkem. Díky patentovanému
obvodovému odsávání Siemens se nyní můžete koncentrovat zcela a úplně na své smysly. S absorpční
schopností více než 85 % filtruje obvodové odsávání
při provozu s odvětráním podstatně více tuku než
běžné odsavače par. Výměnu filtrů vyřídíte obratem
ruky díky komfortnímu a bezpečnému mechanizmu
zakrytí filtru. Snadnou údržbou se vyznačují také
kryty filtrů, protože tyto kryty můžete bez problému
umýt v myčce nádobí.

Funkce softLight je dalším komfortním prvkem
vybavení některých odsavačů par Siemens: postupné
zhasínání a rozsvěcení odsavače nad varnou deskou
včetně možnosti nastavení intenzity osvětlení. Zcela
dle vaší nálady – chcete-li mít v kuchyni decentní
osvětlení, nebo naopak maximálně intenzivní světlo
nad pracovním místem.

Elektronický ukazatel nasycení filtru vám připomene, že je nutné vyměnit aktivní uhlíkový filtr (při
provozu s cirkulací) nebo vyčistit kovový tukový filtr
(při provozu s odvětráním).

37 990 Kč

komínový odsavač par, 90 cm
pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 820 m 3/hod.
(intenzivní), 620 m3/hod. (max. normální provoz)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr s obvodovým odsáváním
■■ el. ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
■■ elektronické řízení, digit. text. displej vč. češtiny
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením
■■ automat. doběh ventilátoru, intervalové větrání
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A)
re 1 pW (45 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 65 dB (A) re 1 pW (51 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ rychlá montáž – svět. koncept: bílá/modrá
■■ pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ lightControl – podsvětl. ovl. tlačítka a ot. knoflík
■■ osvětlení prac. místa halogen. žárovkami 3x 20 W
■■ softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení

❮ 90 cm ❯

LC 96GA530 nerez/sklo

15 990 Kč

komínový odsavač par, 90 cm
pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ elektronické řízení tlačítky s modrým podsvětlením
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 550 m3/hod. max.
normální provoz, 820 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými žárovkami 3x 20 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A)
re 1 pW (45 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ trojdílný nerezový děrovaný kryt filtru, vhodný pro
mytí v myčce
■■ příkon: 320 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

komínový odsavač par, 90 cm
pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
nádobí
■■ ovládání tlačítky s modrým podsvětlením
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ skleněný štít
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 430 m3/hod. max.
normální provoz, 650 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými žárovkami 2x 25 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB (A)
re 1 pW (43 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB(A) 20 µPa
akustický tlak)
■■ příkon: 260 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

■■

■■

■■

675–1004 × 900 × 500 mm
675–1119 × 900 × 500 mm

16 490 Kč

LC 98BA540 nerez

■■

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

odvětrání/
cirkulace

❮ 90 cm ❯

❮ 90 cm ❯

LC 958BA90 nerez/černá

Komínový odsavač par

642–954 × 900 × 500 mm
642–1064 × 900 × 500 mm

■■
■■

634–954 × 900 × 540 mm
634–1064 × 900 × 540 mm

Ostrůvkové odsavače par, 120 a 90 cm
Ostrůvkový odsavač par

Ostrůvkový odsavač par
odvětrání/
cirkulace

odvětrání/
cirkulace

Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace

odvětrání/
cirkulace

❮ 90 cm ❯

❮ 120 cm ❯

Komínový odsavač par

Ostrůvkový odsavač par

odvětrání/
cirkulace

❮ 90 cm ❯

❮ 90 cm ❯

Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace

❮ 60 cm ❯

❮ 60 cm ❯

N OVINKA

LF 21BB550 nerez

44 990 Kč

LF 98BA540 nerez

29 990 Kč

LF 98GA540 nerez/sklo

24 990 Kč

ostrůvkový odsavač par, 120 cm
pro montáž na strop nad varným ostrůvkem
pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ ukazatel nasycení kovového i aktivního uhlíkového filtru
■■ elektronické řízení (tlačítka na obou stranách)
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru, intervalové větrání
■■ možnost nastavení intenzity osvětlení
■■ funkce postupného rozsvěcení a zhasínání
■■ obvodové odsávání; senzorová automatika
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 630 m3/hod. max.
normální provoz, 830 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 4x 5 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při
odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB (A) re 1 pW
(49 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň:
73 dB (A) re 1 pW (59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ 4dílný nerez. děr. kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce
■■ příkon: 375 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm)
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

ostrůvkový odsavač par, 90 cm
pro montáž na strop nad varným ostrůvkem
pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ elektronické řízení
■■ ovládání tlačítky s modrým podsvětlením
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 550 m3/hod. max.
normální provoz, 820 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými žárovkami 4x 20 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A)
re 1 pW (45 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB(A) 20 µPa akustický
tlak)
■■ trojdílný nerezový děrovaný kryt filtru, vhodný pro
mytí v myčce
■■ příkon: 340 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

ostrůvkový odsavač par, 90 cm
pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 510 m3/hod. (intenzivní), 700 m3/hod. (max. normální provoz)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
nádobí
■■ elektronické řízení tlačítky s krátkým zdvihem
a digitálním ukazatelem
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automat. zpětným nastavením
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB (A)
re 1 pW (48 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 70 dB (A) re 1 pW (56 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ pro montáž na strop nad varným ostrůvkem
■■ osvětlení prac. místa halogen. žárovkami 4x 20 W
■■ příkon: 360 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

■■
■■
■■
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744–924 × 1200 × 650 mm
792–1044 × 1200 × 650 mm

■■
■■
■■

744–924 × 900 × 600 mm
744–1044 × 900 × 600 mm

■■

■■

751–931 × 900 × 680 mm
751–1051 × 900 × 680 mm

LC 98BD540 nerez/černá

20 990 Kč

LC 66BA540 nerez

12 990 Kč

komínový odsavač par, 90 cm
■■ pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ elektronické řízení tlačítky s modrým podsvětlením
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 550 m3/hod. max.
normální provoz, 820 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými žárovkami 3x 20 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A)
re 1 pW (45 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ trojdílný nerezový děrovaný kryt filtru, vhodný pro
mytí v myčce
■■ příkon: 320 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

komínový odsavač par, 60 cm
■■ pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ elektronické řízení tlačítky s modrým podsvětlením
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 430 m3/hod. max.
normální provoz, 650 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými
žárovkami 2x 20 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB (A)
re 1 pW (43 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ příkon: 250 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

■■

628–954 × 900 × 500 mm
628–1064 × 900 × 500 mm

■■

642–954 × 600 × 500 mm
642–1064 × 600 × 500 mm

LC 66GA530 nerez/sklo

13 990 Kč

komínový odsavač par, 60 cm
■■ pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce
nádobí
■■ ovládání tlačítky s modrým podsvětlením
■■ skleněný štít
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 430 m3/hod., max.
normální provoz, 650 m3/hod. intenzivní stupeň
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými žárovkami 2x 25 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB (A)
re 1 pW (43 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 67 dB (A) re 1 pW (53 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ příkon: 260 W
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm, 120 mm
■■ připojovací kabel 1,3 m se zástrčkou
■■

Rozměry odvětrání:
cirkulace:

642–954 × 600 × 540 mm
642–1064 × 600 × 540 mm
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Zvláštní příslušenství pro trouby, sporáky a varné desky

Ostrůvkový a komínový odsavač par, 40 cm
Ostrůvkový odsavač par

Komínový odsavač par
odvětrání/
cirkulace

odvětrání/
cirkulace

❮ 40 cm ❯

❮ 40 cm ❯

7 990 Kč
HZ 24D300
příslušenství k troubám pro
vaření v páře

31 990 Kč

LF 457CA60 nerez

ostrůvkový odsavač par, 40 cm
pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 750 m 3/hod.
(intenzivní), 430 m3/hod. (max. normální provoz)
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ el. ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
■■ elektronické řízení tlačítky s krátkým zdvihem
a s digitálním ukazatelem
■■ světelný koncept: bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB (A)
re 1 pW (48 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 71 dB (A) re 1 pW (59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ pro montáž na strop nad varným ostrůvkem
■■ osvětlení prac. místa halogen. žárovkami 2x 20 W
■■ softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení

komínový odsavač par, 40 cm
pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 760 m 3/hod.
(intenzivní), 440 m3/hod. (max. normální provoz)
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ el. ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
■■ elektronické řízení tlačítky s krátkým zdvihem
a s digitálním ukazatelem
■■ světelný koncept: bílá
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB (A)
re 1 pW (48 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 71 dB (A) re 1 pW (59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ pro montáž na stěnu nad varným místem
■■ osvětlení prac. místa halogen. žárovkami 2x 20 W
■■ softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení

■■

■■
■■

3 490 Kč
HZ 390260
extra pánev o Ø 28 cm

2 690 Kč
HZ 390230
systémová pánev pro pečicí
senzor Ø 21 cm

1 490 Kč / 1 690 Kč
HZ 390120 / HZ 390130
nerezové hrnce pro indukci
Ø 18 cm / Ø 20 cm

Plochý výsuvný odsavač par

880 × 400 × 430 mm

Plochý výsuvný odsavač par
odvětrání/
cirkulace

Rozměry přístroje:

880 × 400 × 430 mm

LI 48932 stříbrná metalíza

19 990 Kč

pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulací je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 700 m 3/hod.
(intenzivní), 450 m3/hod. (max. normální provoz)
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního
uhlíkového filtru
■■ 2 vysoce výkonné ventilátory
■■ varioControl – ovládací panel (zvl. příslušenství)
lze variabilně umístit vpředu, po straně nebo nahoře
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení
■■ možnost nastavení intenzity osvětlení
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.
■■ intervalové větrání
■■ osvětlení prac. místa halogen. žárovkami 3x 20 W
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A)
re 1 pW (47 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 62 dB (A) re 1 pW (50 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ pro závěsné skříňky o šířce 60 nebo 90 cm
■■ příkon: 260 W, odtahová trubka: Ø 150 mm, 120 mm
■■ dekorační lišta není součástí dodávky
(obj. č. – viz přehled příslušenství str. 34)

❮ 60 cm ❯

Rozměry pro vestavbu: 435 × 556 × 273 mm
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LI 46630 stříbrná metalíza

10 990 Kč

pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 450 m 3/hod. (max.
normální provoz), 700 m3/hod. (intenzivní stupeň)
■■ kovový tukový filtr, omyvatelný v myčce
■■ ukazatel nasycení kovového tukového
a aktivního uhlíkového filtru
■■ 2 ventilátory s vysokým výkonem
■■ elektronické řízení s LED-ukazatelem
■■ 3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB (A)
re 1 pW (47 dB(A) 20 µPa akustický tlak); intenzivní
stupeň: 62 dB (A) re 1 pW (50 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ pro speciální závěsné skříňky
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými reflektory 2× 20 W
■■

❮ 60 cm ❯

1 590 Kč

LI 23030 stříbrná metalíza

5 490 Kč

pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu,
pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 400 m 3/hod. (max.
normální provoz)
■■ kovový tukový filtr, omyvatelný v myčce
■■ 3 výkonové stupně
■■ hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB (A)
re 1 pW (52 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
■■ pro speciální závěsné skříňky
■■ osvětlení pracovního místa 2× 80 W

■■

590 Kč

3 490 Kč
HZ 390041
4dílný set pro indukci

1 490 Kč
HZ 9150012)
skleněný pekáč s poklicí 5,1 l

HZ 344002
kombinovaný rošt pro pečicí
vozik

dekorační lišta není součástí dodávky
(obj. č. – viz přehled příslušenství str. 34)

590 Kč
HZ 361000
smaltovaný plech

590 Kč, 1 390 Kč

590 Kč, 1 390 Kč

HZ 331000, HZ 331010
smaltovaný plech, smaltovaný
plech s nepřilnavým povrchem

HZ 341002, HZ 341012
smaltovaný plech, smaltovaný
plech s nepřilnavým povrchem

Rozměry pro vestavbu: 435 × 556 × 273 mm

dekorační lišta není součástí dodávky
(obj. č. – viz přehled příslušenství str. 34)

Rozměry pro vestavbu: 322 × 598 × 280 mm

HZ 368300
3násobný teleskopický výsuv

590 Kč
HZ 332070
univerzální pánev pro
activeClean

1 490 Kč
HZ 333001
víko pro profi pánev

1 490 Kč
HZ 341672
smalt. plech s postranním
výsuvem

■■

890 Kč, 1 390 Kč
HZ 332000, HZ 332010
univerz. pánev, univerz. pánev
s nepřilnavým povrchem

1 590 Kč / 1 690 Kč
HZ 333000 / HZ 343002
profesionální pánev

2 690 Kč
■■

2 990 Kč
HZ 390090
WOK-pánev s poklicí

590 Kč
HZ 334000
kombinovaný rošt

1 990 Kč
HZ 390210
systémová pánev pro pečicí
senzor Ø 15 cm

odvětrání/
cirkulace

HZ 331070
smaltovaný plech pro
activeClean

■■

5 490 Kč
HZ 298119
sada nádobí pro plynové
desky

Plochý výsuvný odsavač par
odvětrání/
cirkulace

❮ 90 cm ❯

HZ 324000
vkládací rošt do univerzální
pánve

2 490 Kč
HZ 390220
systémová pánev pro pečicí
senzor Ø 19 cm

5 990 Kč
HZ 390010
nerezový pekáč do vestavných
trub a pro pečicí zónu na indukci

590 Kč
Rozměry přístroje:

1 090 Kč
HZ 86U000
univerzální pánev pro
HB 86K572, HB 86K672

24 990 Kč

LC 457CA60 nerez

■■

Vaření v páře pro zdravou a lehkou kuchyni: není nutné
přidávat olej. Vitamíny, minerální látky, chuť i barva
potravin zůstane zachována. Výborně se hodí k vaření
ryb, zeleniny, příloh atd. Až osm porcí nebo jedno kompletní menu může být současně připravováno na dvou
úrovních. Jako zvláštní příslušenství pro všechny trouby
s výklopnými dvířky.

690 Kč
HZ 325000
grilovací plech

1 290 Kč
HZ 346002
skleněná pánev

1 490 Kč
HZ 325070
grilovací plech pro activeClean

1 990 Kč

2 790 Kč
HZ 338352
3násobný teleskopický výsuv

2 990 Kč

1 990 Kč

HZ 327000
pečicí kámen s dřevěnou
lopatkou
3)

1 490 Kč
HZ 342012
univerzální pánev
s nepřilnavým povrchem

HZ 338250
2násobný teleskopický výsuv

590 Kč
HZ 317000
forma na pizzu s Ø 35 cm
vhodná pro mytí v myčce

890 Kč
HZ 342002
univerzální pánev

HZ 86D000
nerezový hrnec pro vaření
v páře v mikrovlnné troubě

2 290 Kč
HZ 329022
ecoClean set

2 990 Kč
HZ 338356
3násobný plně
teleskopický výsuv

1 990 Kč
HZ 36DB
děrovaný plech (2/3) hl. 28 mm
a neděr. plech (2/3) hl. 40 mm
29

Zvláštní příslušenství pro trouby a varné desky

Zvláštní příslušenství k vestavným spotřebičům

Pekáč se hodí na pečicí zóny sklokeramických desek nebo do pečicích trub. Zvnějšku je
smaltovaný a uvnitř má nepřilnavý povrch.
2)
Skleněný pekáč se hodí na pečení, pro zeleninová jídla a na nakynutí těsta. Poklici můžete
použít např. i na gratinování. Pekáč a poklice nejsou vhodné na varné zóny sklokeramických varných desek.
3)
Ideální pro pečení chleba, pizzy nebo např. hluboce zmrazených jídel.
1)

1 990 Kč
HZ 394301
spojovací lišta pro desky ve fazetovém designu

490 Kč
HZ 298107
Wok-kroužek

490 Kč
HZ 298108
Wok-kroužek

490 Kč
HZ 298110
Wok-kroužek

490 Kč
HZ 298105
plotýnka pro mírné vaření

650 Kč

590 Kč
LZ 52251
aktivní uhlíkový filtr

LZ 56000
rozšířená montážní sada pro cirkulaci

LZ 56000
obsah montážni sady

590 Kč

2 890 Kč

LZ 52451
aktivní uhlíkový filtr

LZ 50960
panel na zadní stěnu

LZ 56100
rozšířená montážní sada pro cirkulaci

LZ 56100
obsah montážni sady

7 390 Kč

Montážní sada pro cirkulaci

SZ 73000
SZ 73001
SZ 73100
SZ 73005
SZ 73015
SZ 73125
SZ 73055
SZ 75560
SZ 75540
SZ 72010
SZ 70920
SZ 72031
SZ 78100
SZ 72004
HZ 86D000

Zvláštní příslušenství k odsavačům par

LZ 45501
aktivní uhlíkový filtr

Prodejní
označení

7 890 Kč

HZ 24D300
HZ 24D400
HZ 317000
HZ 324000
HZ 325000
HZ 325070
HZ 327000
HZ 329000
HZ 329022
HZ 329023
HZ 331000
HZ 331010
HZ 331070
HZ 332000
HZ 332010
HZ 332070
HZ 333000
HZ 333001
HZ 333070
HZ 334000
HZ 336000
HZ 338250
HZ 338352
HZ 338356
HZ 338357
HZ 341002
HZ 341012
HZ 341672
HZ 342002
HZ 342012
HZ 343002
HZ 344002
HZ 346002
HZ 361000
HZ 362000
HZ 364000
HZ 368300
HZ 390010
HZ 430000
HZ 431000
HZ 432000
HZ 434000
HZ 915001

Montážní sada pro cirkulaci

HZ 86U000
HZ 86G000
HZ 86B000
HZ 36DR
HZ 36DB
HZ 36D513
HZ 36D513G
HZ 36D532
HZ 36D533
HZ 36D533G
HZ 36D513
HZ 36D513G
HZ 36D523
HZ 36D523G

LZ 56000
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Rozměry v mm

LZ 56100

Rozměry v mm

HZ 398300
HZ 394301

Popis
Příslušenství k myčkám
SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké lahve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů (myčky nádobí SN, SX)
speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů (myčky nádobí SN, SX)
přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou zásuvkouVario (myčky nádobí SN, SX)
nerezová dekorační lišta na těsnění (myčky nádobí SN)
nerezová dekorační lišta na těsnění (myčky nádobí SX)
nerezové dveře pro vestavné myčky, 60 cm (SN 5)
nerezové dveře pro plně vestavné myčky, 60 cm (SN 6)
nerezová dekorační lišta na těsnění (SC 75M530EU)
nerezová dekorační lišta na těsnění (SK 75M531EU)
prodloužení aquaStop (délka napouštěcí hadice: 2,2 m, vypouštěcí hadice: 1,95 m)
speciální koš na sklenice a šálky pro myčky šíře 45 cm se sklopnými přihrádkami v dolním koši (myčky nádobí SF)
SET: ostřik. hlava pro plechy, držák na sklenice, malý koš na příbory (myčky nádobí SF, SE)
přídavný koš na stříbrné příbory (myčky nádobí SF)
nerezová dekorační lišta na těsnění (myčky nádobí SE)
Příslušenství k mikrovlnným troubám
SteamDish – nerezový hrnec pro vaření v páře v mikrovlnné troubě
Příslušenství k troubám
příslušenství pro vaření v páře k troubám s výklopnými dvířky
příslušenství pro vaření v páře k troubám s pečicím vozíkem
forma na pizzu pro všechny trouby
vkládací rošt do univerzální pánve pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590, HB 78AU570
grilovací plech pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
grilovací plech pro HB 78AU570 s activeClean
pečicí kámen s dřevěnou lopatkou pro všechny trouby
AktivKat – aktivní katalyzátor pro HB 36AB560, HB 36AB650J, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590, HB 78AU570
eco-Clean set (2x boční stěna, 1xstrop) pro HB 36AB560, HB 36GB560, HB 36AB650J, HB 38GB570
eco-Clean set (2x boční stěna, 1xstrop) pro HB 38GB590
smaltovaný plech pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
smaltovaný plech pro HB 78AU570 s activeClean
univerzální pánev pro HB 33AB550, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
univerzální pánev s nepřilnavým povrchem pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
univerzální pánev pro HB 78AU570 s activeClean
profesionální pánev pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
víko pro profesionální pánev HZ 333000 a HZ 333070
profesionální pánev pro HB 78AU570 s activeClean
kombi rošt pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590, HB 78AU570
skleněná pánev pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590, HB 78AU570
2násobný teleskopický výsuv pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
3násobný teleskopický výsuv pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB 38GB570, HB 38GB590
3násobný plně teleskopický výsuv pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560
3násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ pro HB 23AB520, HB 36AB650J, HB 36AB560, HB 36GB560, HB38GB570, HB 38GB590
smaltovaný plech pro HB 33BC550
smaltovaný plech s nepřilnavým povrchem pro HB 33BC550
smaltovaný plech s postranním výsuvem pro HB 33BC550
univerzální pánev pro HB 33BC550
univerzální pánev s nepřilnavým povrchem pro HB 33BC550
profesionální pánev pro HB 33BC550
kombinovaný rošt pro HB 33BC550
skleněná pánev pro HB 33BC550
smaltovaný plech pro HB 23AB540, HB 43AT540E
univerzální pánev pro HB 23AB540, HB 43AT540E
kombinovaný rošt pro HB 23AB540, HB 43AT540E
3násobný teleskopický výsuv pro HB 23AB540
nerezový pekáč do vestavných trub
hliníkový plech pro HB 532E1T
smaltovaný plech pro HB 532E1T
univerzální pánev pro HB 532E1T
kombinovaný rošt pro HB 532E1T
skleněný pekáč s víkem 5,1 l pro všechny trouby / kompaktní trouby
Příslušenství ke kompaktním troubám
univerzální pánev pro HB 86K...
skleněná pánev pro HB 86K…
smaltovaný pečicí plech HB 86K...
Příslušenství k parním troubám HB 26D555, HB 36D575/-675
kombinovaný rošt
děrovaný a neděrovaný plech na pečení nerez
nádoba neděrovaná (1/3), 40 mm hluboká
nádoba děrovaná (1/3), 40 mm hluboká
nádoba neděrovaná (2/3), 28 mm hluboká
nádoba neděrovaná (2/3), 40 mm hluboká
nádoba děrovaná (2/3), 40 mm hluboká
Příslušenství k parním troubám HB 25D5L2, HB 25D5R2
nádoba neděrovaná (1/3), 40 mm hluboká
nádoba děrovaná (1/3), 40 mm hluboká
nádoba neděrovaná (1/2), 40 mm hluboká
nádoba děrovaná (1/2), 40 mm hluboká
Příslušenství pro spotřebiče řady DOMINO (30 cm a 40 cm)
náhradní lávové kameny pro ET 375MU11E (3,0 kg)
spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem

Orientační
cena
690
590
290
1 090
590
2 590
3 990
990
890
1 090
1 390
790
690
490
1 990
7 990
7 990
590
590
690
1 490
2 990
690
2 290
2 390
590
1 390
1 590
890
1 390
590
1 590
1 490
2 590
590
1 290
1 990
2 790
2 990
3 190
590
1 390
1 490
890
1 490
1 690
590
1 290
590
1 090
490
2 690
5 990
490
590
590
590
1 490
1 090
1 290
690
690
1 990
950
950
950
950
950
950
950
950
950
490
1 990
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Zvláštní příslušenství k vestavným spotřebičům
Prodejní
označení
HZ 394301
HZ 25920
HZ 26000
HZ 298103
HZ 298105
HZ 298107
HZ 298108
HZ 298110
HZ 298119
HZ 390001
HZ 390020
HZ 390010
HZ 390041
HZ 390090
HZ 390120
HZ 390130
HZ 390210
HZ 390220
HZ 390230
HZ 390260
HZ 392800
HZ 395600
HZ 395601
LZ 12250
LZ 12265
LZ 12275
LZ 12285
LZ 12350
LZ 12365
LZ 12375
LZ 12385
LZ 12500
LZ 12510
LZ 12520
LZ 12530
LZ 33020
LZ 33050
LZ 33070
LZ 34500
LZ 34501
LZ 45500
LZ 45501
LZ 46000
LZ 46050
LZ 46070
LZ 49050
LZ 49070
LZ 49100
LZ 49150
LZ 49170
LZ 50960
LZ 52451
LZ 53250
LZ 53251
LZ 53450
LZ 53451
LZ 53650
LZ 53850
LZ 54650
LZ 54750
LZ 56000
LZ 56100
LZ 56200
LZ 56300
LZ 56500
LZ 56600
TZ 60001
TZ 60002
TZ 60003
TZ 70003
TZ 70004
TZ 70009
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Popis
Příslušenství pro varné desky
spojovací lišta pro kombinaci s deskami Domino – deskám s fazetovým designem
mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku ke sklokeramickým deskám š. 60 cm
kovový pekáč s poklicí pro varné desky s pečicí zónou
nerez Wok-pánev se stojánkem, Ø 32 cm, pro plynové varné desky (vypouklé dno)
plotýnka pro mírné vaření
WOK-kroužek k EP 816SB21E
WOK-kroužek k EC 645HB90E, EP 616HB21E
WOK-kroužek k EP 626HB80E
sada nádobí pro plynové varné desky (2x hrnec se skl. pokličkou, 1x pánev s nepřiln.povrchem) – úspora času a energie při vaření
10x náhradní senzorový pásek k deskám s varným senzorem
2dílný set pro indukci (nerez hrnec s poklicí + pánev s nepřiln. povrchem)
nerezový pekáč vhodný pro pečicí zónu na indukčních deskách
sada nádobí pro indukci (2x nerez hrnec se skl. pokličkou, 1x nerez hrnec, 1x pánev s nepřiln. povrchem
WOK pánev s mřížkou a skleněnou poklicí pro elektrické a indukční desky (ploché dno)
nerez hrnec s poklicí pro indukci (objem 2,5 l)
nerez hrnec s poklicí pro indukci (objem 4 l)
systémová pečicí pánev pro pečicí senzor (Ø 15 cm)
systémová pečicí pánev pro pečicí senzor (Ø 19 cm)
systémová pečicí pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
extravelká pánev (Ø 28 cm) pro velké varné nebo pečicí zóny
mezidno 80 x 60 cm pro montáž nad zásuvku k ET 875SC11D
vestavný rámeček pro ET 601…, EH601…
šablona pro vestavný rámeček HZ 395600
Příslušenství pro odsavače par
prodloužení komínu (1000 mm) pro LC 96GA530, LC 66GA530, LC 66BA540
prodloužení komínu (1000 mm) pro LC 98BD540, LC 98BA540
prodloužení komínu (1100 mm) pro LF 98GA540
prodloužení komínu (1100 mm) pro LF 98BA540, LF 21BB550
prodloužení komínu (1500 mm) pro LC 96GA530, LC 66GA530, LC 66BA540
prodloužení komínu (1500 mm) pro LC 98BD540, LC 98BA540
prodloužení komínu (1600 mm) pro LF 98GA540
prodloužení komínu (1600 mm) pro LF 98BA540, LF 21BB550
montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) pro LF 98GA540
montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) pro LF 98BA540, LF 21BB550
montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) pro LF 98GA540
montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) pro LF 98BA540, LF 21BB550
plastová dekorační lišta bílá pro LI 3030
kovová dekorační lišta pro LI 23030
aluminiová dekorační lišta s logem pro LI 23030
montážní sada pro provoz cirkulace pro LI 23030
aktivní uhlíkový filtr (náhradní) pro LI 23030
montážní sada pro cirkulaci vč. aktivního uhlík. filtru pro LI 46630, LI 48932
aktivní uhlíkový filtr (náhradní) pro LI 46630, LI 48932
snižovací rámeček pro LI 46630
nerezová dekorační lišta s logem pro LI 46630
aluminiová dekorační lišta s logem pro LI 46630
nerezová dekorační lišta s logem pro LI 48932
aluminiová dekorační lišta s logem pro LI 48932
montážní sada do horní skříňky o š. 90 cm pro LI 48932
nerezová dekorační lišta s logem pro Vario Control k LI 48932
aluminiová dekorační lišta s logem pro Vario Control k LI 48932
panel na zadní stěnu pro LC 958BA90
aktivní uhlík. filtr (náhradní) pro LC 958BA90
montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru pro LC 96GA530, LC 66GA530, LC 66BA540
aktivní uhlíkový filtr pro LC 96GA530, LC 66GA530, LC 66BA540, LF 98GA540
montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru pro LC 98BA540, LC 98BD540
aktivní uhlíkový filtr pro LC 98BA540, LC 98BD540, LF 98BA540
montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru pro LF 98GA540
montážní sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru pro LF 98BA540
montážní sada pro provoz s cirkulací pro LC 457CA60
montážní sada pro provoz s cirkulací pro LF 457CA60
cleanAir montážní sada pro cirkulaci – snížení hlučnosti, zvýšení účinnosti aktivního uhlíkového filtru, prodloužení intervalu výměny aktivního uhlíkového filtru (LC 96GA530, LC 66GA530, LC 66BA540)
cleanAir montážní sada pro cirkulaci – snížení hlučnosti, zvýšení účinnosti aktivního uhlíkového filtru, prodloužení intervalu výměny aktivního uhlíkového filtru (LC 958BA90)
aktivní uhlíkový filtr při použití cleanAir montážní sady pro cirkulaci LZ 56000, LZ 56100, LZ 56300, LZ 56500, LZ 56600
cleanAir montážní sada pro cirkulaci – snížení hlučnosti, zvýšení účinnosti aktivního uhlíkového filtru, prodloužení intervalu výměny aktivního uhlíkového filtru (LC 98BA540, LC 98BD540)
cleanAir montážní sada pro cirkulaci – snížení hlučnosti, zvýšení účinnosti aktivního uhlíkového filtru, prodloužení intervalu výměny aktivního uhlíkového filtru (LF 98GA540)
cleanAir montážní sada pro cirkulaci – snížení hlučnosti, zvýšení účinnosti aktivního uhlíkového filtru, prodloužení intervalu výměny aktivního uhlíkového filtru (LF 95BA540, LF 21BB550)
Příslušenství pro vestavný kávovar
čisticí tablety pro TK 6…, TK 5...(10 kusů)
odvápňovací tablety pro TK 6…, TK 5...(6 kusů)
vodní filtrační patrona pro TK 6…, TK 5…
vodní filtrační patrona pro TK 7…
servisní set pro kávovary TK 7…, čisticí štěteček (1 ks), čisticí tablety (10 ks), odvápňovací tablety (6 ks), BRITA Intenza vodní filtr (1 ks), sací trubička (1 ks)
nerezová nádoba na mléko, udrží mléko v chladu po několik hodin, exkluzivní kovové provedení, kapacita: 0,7 l, barva nerezu

Orientační
cena
1 990
890
4 290
2 490
490
490
490
490
5 490
990
2 690
5 990
3 490
2 990
1 490
1 690
1 990
2 490
2 690
3 490
1 190
4 490
6 990

Potraviny až 3× déle jako utržené ze zahrádky.
Chladicí přístroje od Siemens

4 590
4 590
6 690
5 990
5 990
5 990
7 990
8 990
2 090
1 990
2 990
2 990
550
590
790
890
490
1 090
650
4 690
790
790
890
790
1 690
1 590
1 290
2 890
590
1 090
590
1 190
590
1 590
1 590
2 690
2 690
7 390
7 890
2 090
8 390
8 490
8 990
170
290
340
330
850
1 390
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Chladicí přístroje

Není 0 °C jako 0 °C.
Nakonec pstruh také není ředkvička!

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

vitaFresh

3x déle čerstvé: výhody technologie vitaFresh

Dobrá chladnička to pozná – při teplotách blízko 0 °C zůstávají čerstvé potraviny déle
čerstvé. Přesněji řečeno 3x tak déle. Ale nejen teplota, ale i vlhkost vzduchu zde hraje
svoji roli. Tak budou např. ryby, drůbež či maso optimálně skladovány při nízké vlhkosti
vzduchu. Ovoce a zelenina naopak potřebují vyšší vlhkost vzduchu, a tím si zachovají
vitamíny a živiny. Proto jsou moderní chladničky Siemens vybaveny dokonce dvěma
vitaFresh zónami blízko 0 °C.

hrušky

°C „orosená“

nebalené

3 měsíce

ledový salát

°C „orosená“

nebalený

1–2 týdny

jahody a třešně

°C „orosená“

nebalené

1 týden

hlávkový salát

°C „orosená“

nebalený

3 týdny

ryby

°C „suchá“

baleno
v sáčku

1 týden

vitaFresh zóna „suchá“ vám umožňuje skladovat salámy, sýry, ryby či maso a drůbež při
relativní vlhkosti vzduchu 50 %. Vše zůstane čerstvé a aromatické.

drůběž

°C „suchá“

plastová
vanička
s víkem

1 týden

vitaFresh zóna „orosená“

maliny

°C „orosená“

nebalené

max. 3 týdny

sýry

°C „suchá“

plastová
vanička
s víkem

4 týdny

mořské plody

°C „suchá“

nebalené

3–4 týdny

mrkev

°C „orosená“

nebalená

5 měsíců

petržel a pažitka

°C „orosená“

nebalené

až 8 týdnů

KI 32NA50

houby

°C „orosená“

nebalené

7 dní

■■

■■

chřest

°C „orosená“

nebalený

3 týdny

■■

■■

■■

■■

užitný objem celkem: 281 l
spotřeba energie1): 229 kWh
elektronická regulace teploty – digitální displej
■■ nahoře: chladicí prostor 222 l
■■ dole:
mrazicí prostor 59 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 22 hod.
■■ allFrost
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 35 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T

užitný objem celkem: 275 l
spotřeba energie1): 308 kWh
elektronická regulace teploty – digitální displej
■■ nahoře: chladicí prostor 205 l
■■ dole:
mrazicí prostor 70 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 24 hod.
■■ allFrost
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 38 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

vitaFresh zóna „suchá“

Díky vitaFresh zóně „orosená“ zůstane náchylné a citlivé ovoce při vlhkosti 90 % déle
čerstvé. Tato vitaFresh přihrádka je zakryta speciálním filtrem proti úniku vlhkosti, tzn.
vlhkost vzduchu je ideální pro skladování například ředkviček, bylinek či borůvek.
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noFrost kombinace chladnička/mraznička

špenát

°C „orosená“

nebalený

max. 1 týden

rajčata

°C “orosená“

nebalené

10 dní

Technika plochých pantů

Technika pojezdů

Moderní technika plochých pantů je pevné spojení mezi dvířky spotřebiče
a dekoračními dvířky. Dvířka mohou být zatížena až do 45 kg a umožňují
úhel otevírání neuvěřitelných 115°. Dvířka zůstanou otevřená v každé
zvolené poloze – od úhlu otevírání asi 50°. Samočinné zavírání v úhlu
menším než 20° je samozřejmostí. Technika plochých pantů je synonymum pro bezpečné a komfortní spojení mezi nábytkem a spotřebičem.

Pod pojmem „pojezdy“ si představme posuvné spojení mezi dvířky spotřebiče a dekoračními dvířky. Pro přesné nastavení je k dispozici pojezdové
kování, které je možné výškově a hloubkově regulovat. Technika pojezdů je
i Ideální pro výměnu starého spotřebiče za nový, bez nutnosti vyhotovení
nových dvířek.

Na stupínek přesně: dva chladicí okruhy

Odkládací plochy z bezpečnostního skla

Díky dvěma chladicím okruhům a oddělené elektronické regulaci můžete
teploty v chladicí a mrazicí části regulovat nezávisle na sobě!
A to na stupínek přesně!

U většiny odkládacích ploch ve vestavných kombinací můžete bez větší
námahy měnit výšku. Totéž platí o odkládacích plochách z bezpečnostního
skla, které jsou zvláště stabilní, hladké, a tím také snadno ošetřovatelné.
Bezpečně na nich stojí i štíhlé a vysoké nádoby. Kdyby se na nich nějaká
nádoba přece jen převrátila, poslouží plastový rámeček odkládací plochy
jako zábrana před rozlitím.

allFrost technika

Dynamické chlazení

Tento systém znamená chladicí zařízení pro každou mrazicí zásuvku. To
umožňuje zamrazit a skladovat potraviny rovnoměrně ve všech rovinách.
Potraviny už nemusíte přesouvat, když chcete přidat nové.

Při použití vnitřního ventilátoru se docílí všeobecně rychlejšího chlazení
na všech chladicích úrovních, zároveň dochází k menšímu kolísání teplot.
Kromě toho se po otevření a zavření dveří znovu rychle dosahuje nastavená teplota. Vytvářejí se tak trvale ideální podmínky pro choulostivé
vitamíny a živiny a zároveň je zaručena svěžest a chuť potravin.

noFrost

Elektronická regulace teploty

Technologie noFrost zajišťuje konstantní proudění chladného vzduchu
a prochlazování polic v přístroji. Tímto je v celé chladničce udržována
stejná teplota, nedochází k teplotním výkyvům a potraviny udržují déle
čerstvost a aroma, pro které jste si je tak oblíbili. V mrazicí části se potraviny či obaly na sebe navzájem nenamrazují, led či drobné ovoce lze lehce
od sebe oddělit. Dalším benefitem je větší skladovací prostor – na stěnách
se neusazuje led a je možné využít celý prostor mrazáku. Automatický
systém odmrazování zabraňuje energetickým ztrátám, ke kterým dochází
při námraze chladicího zařízení. To šetří čas i peníze.

Elektronika v kombinacích chladnička/mraznička řídí a kontroluje celkový
oběh chladného vzduchu. Digitální kontrolní centrum na horní hraně
ukazuje jasně a přehledně všechny funkce. Elektronikou lze navíc regulovat teploty v každém chladicím prostoru s přesností na 1 °C. Tlačítkem
„superchlazení“ se teploty v chladicím prostoru rychle sníží na +2 °C,
pokud chcete do chladničky vložit čerstvé teplejší potraviny. Redukuje se
tak nežádoucí odběr chladu z již zchlazených potravin. Nejpozději po šesti
hodinách se tato funkce automaticky vypne. Aby byl odběr chladu z vašich
již zmrazených potravin pouze minimální, stiskněte tlačítko „supermrazení“
o 24 hodin dříve, než budete vkládat další potraviny ke zmrazení. Teplota
vnitřního prostoru se pak sníží automaticky. Pokud jste zapomněli tlačítko
„supermrazení“ vypnout, žádný problém. Spotřebič to udělá automaticky
za vás. Mrazicí přístroj vybavený alarmem vám oznámí optickým a akustickým signálem, pokud by teplota mrazicího prostoru příliš stoupla.

30 990 Kč

užitný objem celkem: 233 l
spotřeba energie1): 315 kWh
elektronická regulace teploty – digitální displej
■■ nahoře: chladicí prostor 147 l
■■ dole:
noFrost mrazicí prostor 86 l (–18 °C
a méně)
■■ mrazicí kapacita: 7 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 22 hod.
■■ allFrost
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T

KI 38VA50

22 990 Kč

užitný objem celkem: 281 l
■■ spotřeba energie 1): 290 kWh
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ nahoře: chladicí prostor 222 l
■■ dole:
mrazicí prostor 59 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 6 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 22 hod.
■■ allFrost
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

1)

KI 38SA60

KI 34VA20FF

27 990 Kč

19 990 Kč

užitný objem celkem: 274 l
■■ spotřeba energie 1): 293 kWh
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ nahoře: chladicí prostor 204 l
■■ dole:
mrazicí prostor 70 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 6 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 24 hod.
■■ allFrost
■■ pojezdy
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

KI 34SA50

24 990 Kč

■■
■■
■■

KI 34VX20

15 490 Kč

užitný objem celkem: 274 l
■■ spotřeba energie 1): 293 kWh
■■ elektromechanická regulace teploty
■■ nahoře: chladicí prostor 203 l
■■ dole:
mrazicí prostor 71 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 3,5 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.
■■ allFrost
■■ pojezdy
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: ST

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
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Chladicí přístroje
Chladicí automat s mrazicím prostorem

KI 38LA50

25 490 Kč

užitný objem celkem: 280 l
spotřeba energie1): 279 kWh
elektronická regulace teploty – LED displej
■■ nahoře:
mrazicí prostor 36 l
■■ mrazicí kapacita: 3 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 18 hod.
■■ dole: chladicí prostor 244 l
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 39 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

Chladicí přístroje
Chladicí automat

KI 38RA50

Chladicí automat vitaFresh s mrazicím prostorem

24 490 Kč

užitný objem celkem: 308 l
spotřeba energie1): 149 kWh
elektronická regulace teploty – LED displej
■■ chladicí prostor: 308 l
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 38 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

KI 25FA60

28 990 Kč

užitný objem: 211 l
spotřeba energie1): 200 kWh
elektronická regulace teploty – digitální displej
■■ nahoře:
mrazicí prostor: 17 l
■■ uprostřed: chladicí prostor: 134 l
■■ dole: vitaFresh zóna: 60 l z toho:
– 1 vitaFresh zóna „orosená“ na teleskopickém
výsuvu a regulací vlhosti (15 l – vlhkost cca 95 %)
– 2 vitaFresh zóny „suchá“ na teleskopickém výsuvu
(45 l – vlhkost cca 50 %)
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 36 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

Chladicí automat s mrazicím prostorem

KI 18LA50

16 990 Kč

užitný objem: 134 l
spotřeba energie1): 203 kWh
nahoře:
mrazicí prostor: 17 l
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 12 hod.
■■ dole: chladicí prostor: 117 l
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 39 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

Chladicí automat

KI 18RA50

Chladicí automat s mrazicím prostorem

16 990 Kč

užitný objem celkem: 153 l
spotřeba energie1): 129 kWh
elektronická regulace teploty – LED displej
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 34 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

KU 15LA65

16 990 Kč

užitný objem celkem: 125 l
spotřeba energie1): 140 kWh
nahoře:
mrazicí prostor 15 l
■■ mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 12 hod.
■■ dole: chladicí prostor 110 l
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 38 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1400 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 820 × 600 × 550 mm

Chladicí automat s mrazicím prostorem

Chladicí automat

Chladicí automat s vitaFresh

Chladicí automat

KI 24LA50

17 990 Kč

užitný objem celkem: 206 l
■■ spotřeba energie 1): 235 kWh
■■ nahoře:
mrazicí prostor 17 l
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ mrazicí kapacita: 2 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 12 hod.
■■ dole: chladicí prostor 189 l
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 37 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

KI 24RA50

17 990 Kč

KI 26FA50

24 490 Kč

KU 15RA65

18 490 Kč

GI 18DA50

Vestavný mrazák

15 490 Kč

GU 15DA55

19 990 Kč

■■

■■

■■

užitný objem celkem: 192 l
■■ spotřeba energie 1): 156 kWh
■■ elektronická regulace teploty – digitální displej
■■ nahoře: chladicí prostor 132 l (+4 °C až +8 °C)
■■ dole: zóna vitaFresh 0 °C, 59 l z toho: 44 l „suché“,
15 l „orosené“
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 37 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

■■

užitný objem celkem: 141 l
■■ spotřeba energie 1): 92 kWh
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 38 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

■■

užitný objem mrazicího prostoru: 97 l
■■ spotřeba energie 1): 204 kWh
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 25 hod.
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 36 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

užitný objem mrazicího prostoru: 98 l
■■ spotřeba energie 1): 193 kWh
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 24 hod.
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 38 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1230 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 820 × 600 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 820 × 560 × 550 mm
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1)

užitný objem celkem: 226 l
■■ spotřeba energie 1): 138 kWh
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 34 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-ST

Vestavný mrazák

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

■■
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Chladicí přístroje
Americká kombinace side by side

KA 62DP91

Americká kombinace side by side

63 990 Kč

výrobník ledu, ledové tříště, pitná voda
■■ celonerezové provedení
■■ optický a akustický varovný systém s memory
funkcí, funkce holiday a eco
■■ užitný objem celkem: 528 l
■■ spotřeba energie 1): 486 kWh
■■ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T

Patříte k těm, kteří stále chtějí to nejlepší z nejlepšího? Prosím: nové americké kombinace
side by side nabízejí vše, co prvotřídní kombinace musí mít. A ještě víc. Vedle neotřelého
designu a velkého vnitřního prostoru vás
ohromí velkým množstvím technických inovací
v kvalitě Siemens (model KA 62DP91).

KA 63DA71

59 990 Kč

vpravo: chladicí prostor: 332 l
■■ multiAirflow systém
■■ 1 freshProtectbox na teleskopických pojezdech (19 l)
noFrost mrazicí prostor 177 l
vlevo:
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.

noFrost mrazicí prostor 177 l
vlevo:
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.

noFrost mrazicí prostor 177 l
vlevo:
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.

Rozměry spotřebiče: 1756 × 910 × 761 mm

Rozměry spotřebiče: 1756 × 910 × 761 mm

Rozměry spotřebiče: 1756 × 910 × 761 mm

Vestavná vinotéka

Vestavná vinotéka

KF 18WA43

36 990 Kč

závěs dveří vlevo, nelze změnit
■■ skleněné dveře bez rámu s dvojitou izolací
a nerezovým tyčovým madlem
■■ užitný objem celkem: 149 l
■■ spotřeba energie 1): 150 kWh
■■ regulovatelná teplota od +6 °C do +14 °C
■■ 4 odkládací plochy na lahve, z toho 3 výškově nastavitelné pro uložení až 32 lahví à 0,75 l nebo
9 lahví à 0,75 l + 19 lahví à 1,0 l
■■ stříbrný vnitřní prostor
■■ touchLight
■■ hlučnost: 37 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: N
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56 990 Kč

■■ výrobník ledu, ledové tříště, pitná voda
výrobník ledu, ledové tříště, pitná voda
■■ nerezové provedení
■■ nerezové provedení – homeBar
■■ optický a akustický varovný systém s memory
■■ optický a akustický varovný systém s memory
funkcí, funkce holiday a eco
funkcí, funkce holiday a eco
■■ užitný objem celkem: 528 l
■■ užitný objem celkem: 528 l
■■ spotřeba energie 1): 486 kWh
■■ spotřeba energie 1): 486 kWh
■■ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej
■■ odděl. elektronická regulace teploty – LCD-displej
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T
vpravo: chladicí prostor: 332 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T
vpravo: chladicí prostor: 332 l
■■ multiAirflow systém
■■ multiAirflow systém
■■ 1 freshProtectbox na teleskopických pojezdech (19 l)
■■ 1 freshProtectbox na teleskopických pojezdech (19 l)

■■

Chladit a mrazit –
velkorysý prostor
v nové dimenzi

KA 62DA71

Americká kombinace side by side

1)

■■

KF 18WA42

36 990 Kč

závěs dveří vpravo, nelze změnit
■■ skleněné dveře bez rámu s dvojitou izolací
a nerezovým tyčovým madlem
■■ užitný objem celkem: 149 l
■■ spotřeba energie 1): 150 kWh
■■ regulovatelná teplota od +6 °C do +14 °C
■■ 4 odkládací plochy na lahve, z toho 3 výškově nastavitelné pro uložení až 32 lahví à 0,75 l nebo
9 lahví à 0,75 l + 19 lahví à 1,0 l
■■ stříbrný vnitřní prostor
■■ touchLight
■■ hlučnost: 37 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: N

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 880 × 560 × 550 mm

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
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Chladicí přístroje
vitaFresh chladnička

vitaFresh noFrost kombinace

coolConcept
Výkonnější a úspornější, větší a přehlednější, indivuálnější a mnohostrannější – díky řadě vestavných
chladniček s vitaFresh nebo noFrost
technologií ve třídě spotřeby A++
již nemusíte být jenom trochu
spokojeni. Inovativní technologie distribuce chladu, výkonnější
kompresor, flexibilní chladicí okruh
chlazení, citlivá elektronika a nové
složení izolačního materiálu – to
vše zaručuje nízkou spotřebu
energie a řadí spotřebiče coolConcept do třídy spotřeby energie A++.
Současně díky novému umístění
kompresoru získáme ve vnitřním
prostoru chladničky více místa.
Zkrátka a dobře: pro každý druh
potraviny to ideální prostředí. To je
coolConcept.

KI 42FP60

38 990 Kč

užitný objem celkem: 306 l
spotřeba energie1): 133 kWh
optický a akustický bezpečnostní systém
■■ dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ nahoře: chladicí prostor 228 l (+4 °C až +8 °C)
■■ dole: zóna vitaFresh 0 °C, 58 l z toho: 1 výsuvná
přihrádka „orosená“ a 2 výsuvné přihrádky „suché“
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 39 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T

39 990 Kč

užitný objem celkem: 251 l
spotřeba energie1): 250 kWh
optický a akustický bezpečnostní systém
■■ dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ nahoře: chladicí prostor 132 l (+4 °C až +8 °C)
■■ uprostřed: zóna vitaFresh 0 °C, 57 l z toho:
1 výsuvná přihrádka „orosená“ a 1 výsuvná přihrádka „suchá“
■■ dole: noFrost mrazicí prostor 62 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 12 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW; klimatická třída: SN-T
■■

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

noFrost kombinace

noFrost mrazák

KI 34NP60

34 990 Kč

užitný objem celkem: 264 l
■■ spotřeba energie 1): 240 kWh
■■ optický a akustický bezpečnostní systém
■■ dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ nahoře: chladicí prostor 189 l (+4 °C až +8 °C)
■■ dole: noFrost mrazicí prostor 75 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 15 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T
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KI 39FP60

■■

GI 38NP60

32 990 Kč

užitný objem celkem: 213 l
■■ spotřeba energie 1): 244 kWh
■■ optický a akustický bezpečnostní systém
■■ elektronická regulace teploty – LED displej
■■ noFrost mrazicí prostor 213 l (–18 °C a méně)
■■ mrazicí kapacita: 25 kg / 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 11 hod.
■■ ploché panty
■■ hlučnost: 40 dB (A) re 1pW
■■ klimatická třída: SN-T

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 1780 × 560 × 550 mm

1)

Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hodin.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.
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Úsporné a elegantní.
Myčky nádobí Siemens

Dokonale umyté nádobí je samozřejmostí.
Ohromující však je, s jakou úsporou
Myčky nádobí Siemens patří k těm nejúspornějším a výsledek mytí je přitom ohromující. Našim inženýrům to ale nestačilo,
a proto vyvinuli nové dvě platformy řady speedMatic: speedMatic ecoStar a speedMatic ecoStar2. Tyto konstrukční řady
vás o svých přednostech přesvědčí nejen na poli inovací, ale i výbavy. Například příborová zásuvka varioPlus nabízí třetí
dimenzi nejen pro vaše příbory, ale i pro malé espresso šálky či metličky, dávkovací asistent zaručí 100% rozpuštění mycí
tablety, a tím i aktivování všech obsažených složek v ten správný čas, rychlejší ohřev, výkonnější čerpadlo či citlivější filtrační
systém a systém úschovy vody pro její opětovné použití využije veškeré síly, která se v každé kapce vody skrývá.

Myčka nádobí předčí ruční mytí: úspora energie a vody

S málem vody získat mnoho

Na rozdíl od stále ještě velmi rozšířeného mínění je
použití myčky podstatně účinnější než ruční mytí nádobí.
Myčky nádobí spotřebují podstatně méně vody, mycích
prostředků a elektrické energie. Myčky nádobí z řady
speedMatic spotřebují na jeden mycí cyklus jen 6,5 litrů
vody – na rozdíl od přibližně 40 litrů při ručním mytí nádobí. Tím ušetříte ročně asi 12 200 litrů vody a přibližně
3 000 Kč za elektrickou energii.

Nyní těží Siemens více výkonu z každého litru vody – díky
novým myčkám nádobí ecoStar pomocí inovativního
a úsporného managementu vody. Díky jedinečnému inteligentnímu systému úschovy vody může voda rozvinout
svoji plnou sílu. Tak získáte i přes neuvěřitelnou spotřebu
vody – pouhých 6,5 litrů – prvotřídní
výsledek mytí a nízkou spotřebu
energie.
6,5 l

voda

Větší flexibilita s třetí úrovní: výškově nastavitelná příborová zásuvka varioPlus
Nová příborová zásuvka varioPlus vám umožní nejen komfort větší flexibility, ale sama je nastavitelná podle vašich momentálních požadavků – díky výškově nastavitelným bočním stranám zásuvky a sklopným trnům v její
přední části. Pohodlně sem tak umístíte např. větší naběračky, příbory a nože s větší rukojetí či menší čajové
a kávové hrnečky.

Maximální mycí výkon při snížené spotřebě energie: Intensive 45 °C Eco
Díky programu Intensive 45 °C Eco od Siemens dosáhnete i při velmi silně zašpiněném nádobí znamenitých
výsledků – a dokonce znatelně snížíte spotřebu energie. V porovnání s klasickým programem intenzivní 70 °C se
sníží spotřeba energie o 25 %. Díky inovativní technologii speedMatic a mycím tabletám, jako je například Finish
Quantum, je možné plnohodnotně rozvinout mycí sílu již od teploty 45 °C.

Optimální výsledek mytí jediným stiskem tlačítka: automatický program auto 45–65 °C
Automatické myčky nádobí Siemens dosahují pomocí nejmodernější senzorové technologie dokonalé
čistoty nádobí – bez jakýchkoliv „programových kouzel“. Po stisknutí speciálního automatického tlačítka auto
45–65 °C zkontroluje aquaSenzor znečištění vody a stanoví množství napouštěné vody a časový okamžik, kdy se
napustí, a také teplotu mytí, aby nádobí bylo v co nejkratší době dokonale umyté.
42

automatický
program
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Rozvine plně sílu mycího prostředku: dávkovací asistent

Shora šetrně, zdola pod vysokým tlakem: intensiveZone

Nejvíce používaným mycím prostředkem do myček nádobí jsou dnes kombinované tablety. Dosud byly myčky
nádobí optimálně přizpůsobeny k použití práškového mycího prostředku. Tablety vypadly během mycího cyklu
nekontrolovaně dovnitř myčky, a proto nemohly vždy plně rozvinout svůj účinek. Tato situace se s příchodem
dávkovacího asistenta mění. Mycí tableta vypadne z přihrádky na mycí prostředek přímo do malé záchytné
misky vpředu na vrchním koši na nádobí. Cílený proud vody rozpustí tabletu kontrolovaně a rychle.
Mycí prostředek se rozdělí stejnoměrně po celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy optimálního
výsledku mytí. I s dávkovacím asistentem můžete samozřejmě nadále používat práškové a gelové mycí
prostředky.

Silně zašpiněné hrnce a pánve můžete klidně mýt společně s choulostivými sklenicemi. Zapnutí funkce
„intensiveZone“ zajistí u všech mycích programů o 20 % silnější tlak při ostřikování a vyšší teplotu ve
spodním koši – tak se bez problémů rozpustí i houževnaté nečistoty. Zato ve vrchním koši zůstane příslušný zvolený program beze změn a choulostivé nádobí se nadále myje šetrně. Tak je zaručen dokonalý výsledek mytí různého nádobí najednou.

dávkovací
asistent

Dokonalá čistota: speciální funkce hygiena
Speciální funkce hygiena díky zvýšené teplotě sušení odstraní až 99,9 % všech bakterií a jejich zárodků. Nezávisle na zvoleném programu je během fáze sušení přidána ještě jedna ohřevná fáze při 70 °C.
Tato dodatečná funkce je ideální pro mytí nádobí se zvláštními požadavky na hygienu, jako jsou např.
dětské lahvičky.

Z nuly „načisto“: TurboSpeed 20min.
Kdo by to neznal: oslava je v plném proudu a čistého nádobí ubývá. Standardní program trvá okolo dvou hodin a tak dlouho hladoví a žízníví hosté čekat nechtějí. Pro tento případ je zde nový mycí program TurboSpeed
20min. Tento užitečný pomocník probíhá ve dvou fázích: nejprve se po zapnutí myčky voda v zásobníků během
pouhých 25 minut předehřeje (předehřátá voda zůstane v zásobníku více než 1 hodinu) a po předehřátí můžete
naskládat do myčky své nádobí a spustit program. Jelikož myčka okamžitě pracuje s vodou o teplotě 65 °C, trvá
20 min., než budou vaše skleničky od vína, talířky od dezertů či plastové misky dokonale čisté. Neodmyslitelným
partnerem mycího programu TurboSpeed 20min. je speciální funkce extra sušení. Kombinace těchto dvou možností je odpovědí na požadavky mít možnost umývat za velmi krátkou dobu a s nejlepšími vysledky mytí.

Neztrácet čas: rychlý program 45 °C

Dvojnásobně rychlé mytí a sušení: varioSpeed

Pomocí rychlého programu při teplotě 45 °C
umyjete špinavé nádobí za pouhých 29 minut.
To není jen extrémní rychlost. Výsledkem je
zároveň také extrémní čistota. Při poloviční
náplni nádobí docílíte i při tomto rekordním
čase výsledku mytí třídy A.

Proč byste měli čekat dlouho na čisté nádobí, když je můžete umýt dvojnásobně rychle? Zvolte požadovaný program a potom stiskněte navíc ještě tlačítko varioSpeed.
A doba mytí se rázem zkrátí až o 50 %*. Poloviční doba
se ihned objeví na ukazateli zbytkového času. Potom vás
očekává vždy optimální výsledek mytí: vaše nádobí bude
dokonale umyté – a zároveň suché. Funkcí
varioSpeed jsou vybaveny i myčky o šířce 45 cm.
*Neplatí pro předmytí a rychlý program.

hygiena

Ani kapka: speciální funkce extra sušení
Pokud v domácnosti používáte mnoho nádobí z plastu, je pro vás speciální funkce extra sušení nepostradatelným
pomocníkem. Funkce extra sušení používá vyšší teplotu a automaticky prodlouží fázi sušení. Tak bude každý kus
plastového nádobí optimálně usušen a při vyndavání čistého nádobí již nedojde k nepříjemnému „namočení“
ostatních kusů nádobí.

Jak umýt rychle jen pár kousků nádobí: speciální funkce ½náplň
Když už jsou hosté u vás na návštěvě, může se stát, že vám budou najednou chybět další sklenice
a šálky. V takovém případě je dobré, když nemusíte čekat, až bude myčka plná. Stiskněte zkrátka tlačítko na poloviční náplň a nádobí se hned může začít plnou silou mýt – a spotřeba vody a energie bude
přitom podstatně nižší a doba mytí kratší.

náplň

V zájmu ještě větší flexibility: koše varioFlex
Koše varioFlex se vyznačují podle modelu až třemi sklopnými a dělitelnými etažéry a dvěma řadami sklopných
trnů ve vrchním koši. Ve spodním koši zvyšují flexibilitu dvě nebo čtyři řady sklopných trnů. Madla na vrchním
i spodním koši usnadňují jejich vysunutí. U vrchního koše lze pomocí systému rackMatic nastavit tři různé výšky.
V zájmu maximální flexibility: koše varioFlexPlus

Dokonalý lesk a čistota: výměník tepla
Sklenice beze skvrn, hygienicky umyté – a to vše bez oblaků páry při otevření myčky na konci programu? To umožňuje výměník tepla, díky kterému se vaše nádobí usuší bez přívodu znečištěného vzduchu z okolí. Jde o velmi hygienické řešení, které zároveň šetří energii, protože teplota ohřáté mycí vody je použita v dalším chodu. Vodní kapky se nyní kondenzují na vnitřní straně myčky, a ne na nádobí.

Větší flexibilitu už není možné si představit: tři sklopné a dělitelné etažéry a až šest řad sklopných trnů ve
vrchním koši. Maximální flexibilitu při ukládání nádobí do myčky umožňuje buď šest nebo čtyři řady sklopných
trnů ve spodním koši, a to podle vybraného modelu. Ve spodním koši umožňují opěrky umístění sklenic ve dvou
řadách, zvýšená zadní stěna zajišťuje ochranu choulostivých sklenic. Držadla vrchního a spodního koše s metalízovým povrchem nejsou požitkem jen pro ruce, ale i pro oči. U vrchního koše lze samozřejmě pomocí systému
rackMatic nastavit tři různé výšky.
Snadná změna výšky – i při plném zatížení: trojnásobný systém rackMatic s plným výjezdem

Záruka na škody způsobené vodou po celou dobu životnosti myčky: aquaStop®

Abyste mohli do myčky vložit velké množství nádobí, můžete u vrchního koše nastavit pomocí systému rackMatic
tři různé výšky. A to i při plném zatížení nádobím. Stiskněte příslušné páčky po stranách vrchního koše a koš se
ihned spustí dolů. Když chcete koš znovu přesunout do vyšší polohy, opatrně ho po obou stranách zvedněte. Tak
se kromě běžného nádobí, příborů a sklenic vejdou do obou košů i velké hrnce a talíře.

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje jakýmkoliv škodám způsobeným vodou – ať už v přívodní
hadici, nebo vinou netěsnosti ve vlastním spotřebiči. Za tuto spolehlivou bezpečnost ručí Siemens po
celou dobu životnosti myčky nádobí.
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Vestavné myčky speedMatic – 60 cm
Vestavná myčka speedMatic ecoStar2, 60 cm

Vestavná myčka speedMatic, 60 cm

Vestavná myčka speedMatic, 60 cm

Světový rekordman v úspoře energie: ecoStar2
Myčky nádobí Siemens patří k těm nejúspornějším a výsledek mytí je přitom dokonalý. To našim inženýrům ale nestačilo, a proto spojili revoluční technologii a nepřekonatelnou přírodu v jeden produkt. Díky jedinečné technologii sušení Zeolith®
bude vaše nádobí třpytivě a úsporně usušeno. Zeolith® je přírodní minerál, který
je díky svému speciálnímu povrchu schopen pohlcovat vlhkost a přeměňovat ji
v energii, kterou pak využívá k energeticky nenáročnému sušení nádobí. Spotřeba
energie u myček řady speedMatic ecoStar2 SN 66U096EU a SN 56U594EU se stává
nepřekonatelnou: v programu Eco je spotřeba energie pouhých 0,71 kWh, což je
o 32 % nižší, než je deklarovaná třída spotřeby energie A, a tudíž svojí spotřebou
spadá do třídy spotřeby energie A+++! Ale to není vše: díky inovativnímu systému opětovné distribuce vody spotřebují modely
řady speedMatic ecoStar2 pouhých 7 litrů vody
na 13 jídelních sad! A tomu my říkáme světový
rekordman!!

Pro speciálně třpytivé nádobí: speciální funkce Shine & Dry
Díky nové speciální funkci Shine & Dry docílíte pouhým stiskem tlačítka zářivých výsledků
mytí. Ve spolupráci s technologií sušení Zeolith® je výsledkem šetrná a energeticky
nenáročná fáze sušení, která dodá vašemu nádobí dokonalý vzhled a šetří jeho dekor
a vzhled. V průběhu fáze sušení dochází k odpařování vody z nádobí. Vlhký vzduch je
odváděn z vnitřního prostoru myčky a je veden přímo do zásobníku se Zeolith® minerálem. Zeolith® pohlcuje vlhký vzduch a přemění ho v tepelnou energii. Teplý
vzduch je zpět odveden do vnitřního prostoru myčky, kde dokonale ekonomicky nenáročným způsobem usuší nádobí. Tento způsob je rychlejší a efektivnější než kondenzační způsob sušení.

7l

9l

10 l

voda

voda

voda

NOVINKA

SN 56U594EU nerez

NOVINKA

35 990 Kč

mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A+++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,67 kWh el. energie, 7 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
195 kWh el. energie1), 1970 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ technologie sušení Zeolith®
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
Shine & Dry, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ textový displej v češtině
■■ příborová zásuvka varioPlus
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše / 3nás. rackMatic
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1pW
■■ k dodání od 10/2011

SN 56U590EU nerez

příborová
zásuvkaVario

33 990 Kč

mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 9 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 2 640 l vody 2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
½náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ textový displej v češtině
■■ příborová zásuvka varioPlus
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše / 3nás. rackMatic
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB (A) re 1pW

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm

■■

28 990 Kč

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,93 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
266 kWh el. energie1), 2 800 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
½náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ multidisplej / barevný koncept: červená
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 14 jídelních souprav
■■ hlučnost: 42 dB (A) re 1pW

k dodání od 10/2011

Vestavné myčky speedMatic – 60 cm
Vestavná myčka speedMatic, 60 cm

SN 56M595EU nerez
■■

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm

Vestavná myčka – 60 cm

Vestavná myčka speedMatic, 60 cm

Vestavná myčka, 60 cm

10 l

12 l

13 l

voda

voda

voda

Ukazatel průběhu programu: timeLight
Konečně je i u vybraných plně vestavných myček Siemens možné sledovat
průběh programu a zbytkový čas – aniž byste byli nuceni otevřít dvířka.
Inovativní timeLight projektuje střídavě v minutových intervalech
zbytkový čas a průběh programu na vaši podlahu v kuchyni. Tak vám už
nic neunikne – jelikož světle svítící světlo je velmi dobře viditelné v každou
denní i noční dobu, na každém druhu podlahy.

Třetí rovina ukládání nádobí: příborová zásuvka varioPlus
Nová příborová varioPlus zásuvka umožňuje nejen flexibilnější ukládání nádobí
do myčky, ale navíc ji můžete flexibilně nastavit podle individuálních potřeb.
Boční strany zásuvky snížíte pouhým zmáčknutím tlačítka a vytvoříte tak místo
pro větší naběračky, malé čajové nebo kávové hrnečky. Novinkou
jsou také sklopné trny v přední části zásuvky. Pohodlně nyní
umístíte příbory a nože s větší rukojetí.
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SN 55M540EU nerez

21 990 Kč

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 2 800 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1pW

SN 55M507EU nerez

19 990 Kč

SE 54E554EU nerez

15 490 Kč

■■

■■

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
1,03 kWh el. energie, 12 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
294 kWh el. energie1), 3 360 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed
■■ dávkovací asistent
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ vario stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 48 dB (A) re 1pW

mycí programy: auto 55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý
45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
1,02 kWh el. energie, 13 l vody, 198 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
290 kWh el. energie1), 3 653 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed
■■ displej / barevný koncept: červená
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ rackMatic
■■ polinox
■■ náplň: 12 jídelních souprav
■■ hlučnost: 49 dB (A) re 1pW

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 573 mm

■■
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Plně vestavné myčky speedMatic – 60 cm
Plně vestavná myčka speedMatic ecoStar2, 60 cm

Vestavné a plně vestavné myčky speedMatic, vestavná výška 86,5–92,5 cm

Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm

Plně vestavná myčka speedMatic ecoStar, 60 cm

Vestavná myčka speedMatic, 60 cm

10 l

9l

6,5 l

10 l

voda

voda

voda

voda

Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm

Plně vestavná myčka speedMatic ecoStar, 60 cm

9l

6,5 l

voda

voda

86,5 cm
o 10 % více
prostoru
příborová
zásuvkaVario

86,5 cm
o 10 % více
prostoru

příborová
zásuvkaVario

86,5 cm

příborová
zásuvkaVario

o 10 % více
prostoru

příborová
zásuvkaVario

N OVINKA

SN 66U096EU

35 990 Kč

mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A+++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,76 kWh el. energie, 10 l vody, 160 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
218 kWh el. energie1), 2 800 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ technologie sušení Zeolith®
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
Shine & Dry, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla / displej
■■ příborová zásuvka varioPlus
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / timeLight®
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 14 jídelních souprav
■■ hlučnost: 43 dB (A) re 1pW
■■ k dodání od 10/2011

SN 66T094EU

33 990 Kč

mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 9 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 2 640 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
½náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla / displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / infoLight®
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB (A) re 1pW

SN 66M095EU

26 990 Kč

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco
50 °C, TurboSpeed 20min., jemný 40 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 6,5 l vody, 180 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 1620 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A3
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, extra sušení, hygienaPlus, inteziveZone
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla / displej
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1pW

24 990 Kč

SX 55M540EU nerez

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 2 800 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ 2nás. dětská pojistka: elektronická deaktivace
tlačítek / zamezení otevření spotřebiče
■■ světelný koncept: modrá/bílá
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1pW

■■

■■

■■

■■

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 573 mm

86,5

81,5

SX 66T094EU

35 990 Kč

SX 65M086EU

26 990 Kč

mycí programy: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C,
auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 9 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 2 640 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
½náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / infoLight®
■■ piezoTouchControl ovládání shora
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 41 dB (A) re 1pW

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, TurboSpeed 20min., předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,92 kWh el. energie, 6,5 l vody, 180 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
262 kWh el. energie1), 1 820 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3
■■ aquaSenzor III / senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň, extra sušení
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1pW

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 865–925 × 600 × 550 mm

■■

■■

Plně vestavné myčky – 60 cm
Plně vestavná myčka speedMatic, 60 cm

Myčky v té „nejvyšší“ formě

Plně vestavná myčka, 60 cm

10 l

14 l

voda

voda

86,5

81,5

Velikost talířů

Máte pracovní desku ve výšce 92 cm a chcete pod ni vestavit myčku,
aniž byste museli složitě nastavovat korpus a sokl? Díky velkoprostorové myčce s možností regulovatelné vestavné výšky od 86,5 do 92,5 cm
to jde velice jednoduše a elegantně. A nejenom design je její předností:
velkoprostorová myčka plně využívá celý mycí prostor a vy díky ní můžete nyní bez problémů mýt i talíře o průměru 35 cm. Pracovní výška
až 92 cm vám umožní pohodlnější a komfortnější práci bez
bolavých zad.
86,5 cm
o 10 % více
prostoru

SN 64M030EU

20 990 Kč

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,93 kWh el. energie, 10 l vody, 175 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
260 kWh el. energie1), 2 800 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla / displej
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 13 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1pW
■■

Rozměry pro vestavbu: 815–875 × 600 × 550 mm
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SE 64E334EU

81,5

14 490 Kč

mycí programy:normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý
35 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
1,15 kWh el. energie, 14 l vody, 150 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
327 kWh el. energie1), 3 920 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: ½náplň
■■ akustický signál ukončení programu
■■ LED-ukazatel ukončení programu
■■ elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
■■ rackMatic
■■ polinox
■■ náplň: 12 jídelních souprav
■■ hlučnost: 52 dB (A) re 1pW
■■

Rozměry pro vestavbu: 815–865 × 600 × 550 mm

roční spotřeba energie v kWh na základě
280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou
vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče
2)
roční spotřeba vody v litrech na základě
280 standardních mycích cyklech. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče
3)
třída účinnosti sušení na základě stupnice od G
(nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

86,5

1)

86 cm

90 cm
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45 cm – náš nejmenší velikán.
Nové myčky speedMatic 45 cm

Vestavné myčky speedMatic – 45 cm
Vestavná myčka speedMatic, 45 cm

Třída spotřeby A++

Senzačně tiché mytí

Díky inovativním řešením a nejnovějším technologiím
šetří myčky speedMatic značné množství energie. Se
spotřebou 0,75 kWh se řadí do třídy spotřeby
A++.

Nejen díky speciálnímu izolačnímu materiálu jsou myčky
Siemens neobyčejně tiché. Inovativní čerpadlo pozná,
kolik vody zůstalo v myčce a samo se vypne,
když je voda odčerpaná. Již vás nebudou
obtěžovat otravné hluky na konci každého
cyklu. Nejtišší model je tišší než počítač –
pouhých 44 dB.

Dávkovací asistent

Siemens vyvinul jako první na světě systém zdvojeného
ostřikovacího ramene. Dvě ostřikovací hlavy v horním
koši zaručují optimální cirkulaci vody do všech
míst koše. Na každém centimetru může být
garantovaný perfektní účinek mytí, a to
i v horním koši, který je nyní o 4 cm hlubší.

Nejpopulárnějším mycím prostředkem jsou multifunkční
dávkovací tablety. Doposud byly volně vhozeny do
prostoru myčky a jejich mycí síla se nemohla plně
rozvinou. Změna však naslala s novým
dávkovacím asistentem. Během mycího cyklu
spadne tableta do záchytné komory a je
postupně rozpouštěna cíleným proudem vody.

Příborová Vario zásuvka

Inteligentí spotřeba vody

Teleskopická přihrádka na příbory slouží jako
další úroveň pro odkládání nádobí a zaručí vám
větší komfort. Je to ideální místo pro ukládání
příborů, menších kuchyňských potřeb či
espresso šálků. Získejte větší flexibilitu a místo
až pro 10 jídelních souprav!

V nových 45cm myčkách speedMatic umyjete
až 10 kompletních jídelních souprav při
spotřebě pouhých 8 l nebo 9 l vody ve
standardním programu, podle modelu. Navíc
menší spotřeba vody znamená snížení
spotřeby energie.

Vestavná myčka speedMatic, 45 cm

9l

8l

9l

voda

voda

voda

příborová
zásuvkaVario

NOVINKA

NOVINKA

21 990 Kč

SR 56T590EU nerez

DuoPower

Vestavná myčka speedMatic, 45 cm

mycí programy: auto 65-75 °C, auto 45–65 °C, auto
35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,75 kWh el. energie, 9 l vody, 185 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
211 kWh el. energie1), 2 520 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor
■■ senzor naplnění
■■ aquastop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
½náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ ostřikovací rameno duoPower v horním koši
■■ světelný koncept: modrá/bílá
■■ náplň: 10 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

SR 55M531EU nerez

NOVINKA

17 990 Kč

SR 55E503EU nerez

15 990 Kč

■■

■■

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, intensive Eco 45 °C, rychlý 45 °C
■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,78 kWh el. energie, 8 l vody, 170 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
220 kWh el. energie1), 2 240 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor
■■ senzor naplnění
■■ aquastop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic
■■ ostřikovací rameno duoPower v horním koši
■■ světelný koncept: modrá/bílá
■■ náplň: 9 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, přemytí
■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,78 kWh el. energie, 9 l vody, 170 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
220 kWh el. energie1), 2 520 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor senzor naplnění
■■ aquastop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ vario stříbrné mycí koše
■■ ostřikovací rameno duoPower v horním koši
■■ světelný koncept: modrá/bílá
■■ náplň: 9 jídelních souprav
■■ hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW

Rozměry pro vestavbu: 815 × 448 × 573 mm

Rozměry pro vestavbu: 815 × 448 × 573 mm

Rozměry pro vestavbu: 815 × 448 × 573 mm

■■

Plně vestavné myčky – 45 cm
Plně vestavná myčka speedMatic, 45 cm

Plně vestavná myčka speedMatic, 45 cm

Plně vestavná myčka speedMatic, 45 cm

8l

voda

9l

9l

9l

voda

voda

voda

příborová
zásuvkaVario

NOVINKA

SR 66T090EU

NOVINKA

21 990 Kč

mycí programy: auto 65-75 °C, auto 45–65 °C, auto
35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,75 kWh el. energie, 9 l vody, 85 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
211 kWh el. energie1), 2 520 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor
■■ senzor naplnění
■■ aquastop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, intensiveZone,
½náplň, hygienaPlus
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ příborová zásuvka vario
■■ varioFlexPlus stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ ostřikovací rameno duoPower v horním koši
■■ náplň: 10 jídelních souprav
■■ hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
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SR 64M030EU

NOVINKA

15 990 Kč

SR 65E000EU

13 990 Kč

■■

■■

mycí programy: auto 45–65 °C, Eco 50 °C, rychlý
45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,78 kWh el. energie, 9 l vody, 170 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
220 kWh el. energie1), 2 520 l vody 2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor
■■ senzor naplnění
■■ aquastop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, ½náplň
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ varioFlex stříbrné mycí koše
■■ 3nás. rackMatic / infoLight®
■■ akustický signál ukončení programu
■■ ostřikovací rameno duoPower v horním koši
■■ náplň: 9 jídelních souprav
■■ hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,78 kWh el. energie, 9 l vody, 170 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
220 kWh el. energie1), 2 520 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor
■■ senzor naplnění
■■ aquastop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed
■■ dávkovací asistent / výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ vario stříbrné mycí koše
■■ výškově nastavitelný horní koš
■■ akustický signál ukončení programu
■■ ostřikovací rameno duoPower v horním koši
■■ náplň: 9 jídelních souprav
■■ hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW

Rozměry pro vestavbu: 815 × 448 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 815 × 448 × 550 mm

Rozměry pro vestavbu: 815 × 448 × 550 mm

■■
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Kompaktní myčky speedMatic
Kompaktní myčka speedMatic, nika: 60 cm

SC 75M530EU nerez

8,5 l

7,5 l

voda

voda

22 990 Kč

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,73 kWh el. energie, 8,5 l vody, 180 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50 °C:
205 kWh el energie1), 2450 l vody2)
■■ třída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ 2 mycí koše
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 8 jídelních souprav
■■ hlučnost: 49 dB (A) re 1pW
■■

■■

Kompaktní myčka speedMatic, nika: 45 cm

SZ 75560 – nerezová dekorační lišta na těsnění
(možnost objednat jako zvláštní příslušenství)

Rozměry pro vestavbu: 600 × 600 × 550 mm

SK 75M531EU nerez

21 990 Kč

mycí programy: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
Eco 50 °C, jemný 40 °C, rychlý 45 °C
■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba v programu Eco 50 °C:
0,62 kWh el. energie, 7,5 l vody, 170 min.
■■ roční spotřeba v programu Eco 50°C:
174 kWh el energie1), vody 2100 l2)
■■ řída účinnosti sušení: A 3)
■■ aquaSenzor III
■■ senzor naplnění
■■ aquaStop se zárukou
■■ speciální funkce: varioSpeed, hygienePlus
■■ dávkovací asistent
■■ výměník tepla
■■ systém šetrného mytí skla
■■ displej
■■ 1 mycí koš
■■ dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
■■ náplň: 6 jídelních souprav
■■ hlučnost: 49 dB (A) re 1pW
■■

■■

Perfektně sedí vedle sebe:
compact45

Pračka / pračka
se sušičkou

Bez ohledu na to, zda jde
o kompaktní spotřebič nebo
troubu s velkým pečicím
prostorem

Kdo by se nechtěl zahalit do čerstvého voňavého prádla? Když se
ještě ke všemu při praní chováme
šetrně k životnímu prostředí, je
dobrý pocit kompletní. Pro řešení
vašich požadavků na design
kuchyně nabízíme plně vestavnou
pračku anebo kombinaci pračka/
/sušička, které se ukryjí za dveřmi
kuchyňského nábytku.

U každého menu hraje harmonie
jednotlivých chodů velkou roli. Při
tvorbě vaší kuchyně tomu není
jinak. U značky Siemens máte nyní
maximální svobodu volby zkombinovat svou kuchyni snů zcela dle
svých představ, aniž byste museli
činit ústupky ve věcech designu.
Nejlepší technika a optická
dokonalost – vestavné spotřebiče
řady compact45 můžete bez obav
kombinovat a vedle sebe umístit:
parní troubu, mikrovlnnou troubu,
vestavný kávovar a nově i myčku
nádobí. A společný koncept
ovládání vám usnadní každodenní
vaření, přípravu pokrmů i následné mytí nádobí.

SZ 75540 – nerezová dekorační lišta na těsnění
(možnost objednat jako zvláštní příslušenství)

Rozměry pro vestavbu: 450 × 600 × 550 mm

Automatická pračka
Vestavná automatická pračka

Pračka se sušičkou
Vestavná pračka se sušičkou

Suší šetrně a přesně: autoDry
Odstředění

Odstředění

Vestavná kombinace WK14D540EU je
vybavena mnoha inteligentními senzory.
Výsledkem je možnost precizního měření
a řízení teploty a vlhkosti, a tím inovativní
funkce autoDry zamezí přehřátí prádla nebo
jeho nerovnoměrného sušení. autoDry
nejen chrání vaše prádlo před přesušením,
ale šetří i váš čas strávený žehlením.

Čištění pomocí tlačítka: splněný sen

WI 14S440EU

42 990 Kč

třída spotřeby energie: A +
■■ spotřeba energie: 218 kWh/rok 1)
■■ spotřeba vody: 10 500 l/rok 2)
■■ náplň: 1–7 kg
■■ třída účinnosti odstřeďování: B 3)
■■ počet otáček: 400–1400 ot./min.
■■ hlučnost praní/odstřeďování: XX/XXdB (A) re 1 pW4)
■■ velký displej: ukazatel průběhu programu, počtu
otáček, teploty a zbytkového času,
nastavení časové předvolby
■■ speciální programy: halenky/košile, outdoor,
powerWash, super, jemné/hedvábí, vlna/ruční
praní
■■ bezstupňová množstevní automatika
■■ varioSoft buben
■■

Rozměry pro vestavbu: 818 × 600 × 555 mm

WK 14D540EU

Rozměry pro vestavbu: 852 × 600 × 590 mm

Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční
náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
2)
Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní
a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
3)
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní
a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s plnou náplní
1)

52

42 990 Kč

třída spotřeby energie: B
■■ spotřeba energie praní:1,02 kWh/45 l
■■ spotřeba energie praní/sušení:4,81 kWh/76 l
■■ náplň praní: 1–6 kg
■■ náplň praní/sušení: 1–3 kg
■■ třída účinnosti odstřeďování: B 3)
■■ počet otáček: 400–1200 ot./min.
■■ hlučnost praní/odstřeďování: XX/XXdB (A) re 1 pW4)
■■ praní+sušení: 57 l vody / 5,67 kWh el. energie
■■ velký displej: ukazatel průběhu programu, počtu
otáček, teploty a zbytkového času, nastavení
časové předvolby
■■ speciální programy: mix, outdoor, košile/halenky, super 15´, extra máchání, noční program,
proplach
■■ bezstupňová množstevní automatika
■■ autoDry systém – intenzivní sušení, šetrné sušení
■■ aquaStop® se zárukou
■■

O speciální funkci „proplach“ vaše kombinace pračka/sušička přihlásí sama. V případě,
že je potřeba po sušení vyčistit vnitřní
prostor a okruh sušení od textilního prachu
či nitek, spotřebič ohlásí tuto potřebu
zobrazením symbolu na displeji. Stačí pouze
zcela vyprázdnit buben a aktivovat funkci
proplach. Funkci proplachu můžete aktivovat kdykoliv, i bez upozornění spotřebiče.

Doživotní záruka proti škodám
způsobeným vodou: aquaStop®
aquaStop® se zárukou zabrání jakýmkoliv škodám způsobeným vodou. Při vypnutém spotřebiči jsou bezpečnostní systémy uzamčeny – a vy
nepotřebujete uzavírat vodovodní kohoutek.
Teprve tehdy, pokud pračka začíná prát a je
zapotřebí vody, jsou všechny bezpečnostní ventily otevřeny. V případě, že ze spotřebiče nebo
z hadice vytéká voda, je přívod vody do myčky
automaticky uzavřen plovákovým spínačem.
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Naše služby

Rychlé dodávky náhradních dílů
Dodáváme náhradní díly a příslušenství do dvou pracovních dní od objednání.

Servisní síť Siemens:
nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe
Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního
týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobře školené specialisty
připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu našich
spotřebičů klademe i na náš servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my.
Znalosti našich techniků jsou podložené pravidelným školením a tréninkem na Siemens
spotřebičích a zkušenostech s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu
s používáním měřicích přístrojů.

Vaše spokojenost s našimi službami
To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosti
hovoří pro kvalitu servisu na spotřebiče značky Siemens.

Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Jako výrobce používáme výhradně originální
náhradní díly. Jsme schopni je dodávat po mnoho let
i po ukončení výroby spotřebiče.

Vždy nablízku
Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná
pomoc je vždy nablízku.

Příslušenství
Využijte naši rozsáhlou řadu příslušenství
a vyzkoušejte čisticí a ošetřující přípravky pro svůj
Siemens spotřebič. Stačí zavolat nebo objednat
e-mailem.

Celková spokojenost se servisem
4,13

5 hvězd = velmi dobrý

Výsledky ankety pořádané v roce 2010 mezi našimi koncovými uživateli
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Dva roky záruka
Při koupi vám na spotřebič Siemens poskytneme dva
roky záruky, na případnou opravu poskytujeme rovněž
záruku.
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Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy
Vestavné trouby

Vestavná trouba

HB 33BC550

Rozměry v mm

Vestavné trouby

Plně automatický vestavný kávovar
surpresso

HB 78AU570, HB 36AB560, HB 36GB560
HB 36AB650J, HB 38GB570, HB 23AB520, HB 532E1T

Rozměry v mm

Vestavné trouby

TK 76K573

Rozměry v mm

Vestavné mikrovlnné trouby

Vestavné parní trouby

405
405

HB 38GB590

Rozměry v mm

HB 43AT540E, HB 23AB540

Rozměry v mm

Vestavnékompaktní trouby

HF 25G..., HF 25M...

Rozměry v mm

Vestavné mikrovlnné a parní trouby

HB 25D...

Rozměry v mm

Vestavné mikrovlnné a parní trouby

Vestavné mikrovlnné a parní trouby

Mikrovlnná trouba
vestavba do horní skříňky

zadní stěna
otevřená

HB 86K575, HB 86K675

Rozměry v mm

Vestavná kompaktní trouba

HF 25G..., HF 25M..., HB 25D...

Rozměry v mm

Vestavná mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba

HF 25G5L2 , HF 25M5L2,
HF 25M6L2, HF 25D5L2

Rozměry v mm

HF 25G5R2, HF 25M5R2,
HF 25D5R2

Rozměry v mm

Mikrovlnná trouba

vestavba do horní skříňky

přesah vestavného rámečku

Přesah nahoře:
nika 362 = 6 mm

nika
365** = 3** mm
Mikrovlnná
trouba

Mikrovlnná trouba

ve vysoké skříňce

vestavba do horní skříňky

zadní stěna
otevřená
zadní stěna
otevřená

zadní stěna
otevřená

Přesah dole:
= 14 mm

HB 84E562

Rozměry v mm

HF 15M552

Ohřevné zásuvky

Vestavná mikrovlnná trouba

Rozměry v mm

Mikrovlnná
trouba
Mikrovlnná
trouba
Vestavná
mikrovlnná
trouba

přesah vestavného rámečku
vestavba do horní skříňky

Přesah nahoře:
Mikrovlnná trouba
nika 362 = 6 mm
ve vysoké skříňce
nika 365** = 3**
mm

zadní stěna
otevřená

Mikrovlnná trouba
přední přesah vestavba
do vysoké skříňky

HF 35M562

Rozměry v mm

Rozměry v mm

přesah vestavného rámečku
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Přesah nahoře:
nika 362 = 6 mm
nika 365** = 3** mm

Přesah dole
= 14 mm

Rozměry v mm

Mikrovlnná trouba

Přesah nahoře:
nika 362 = 6 mm
nika 365** = 3** mm

Přesah dole
= 14 mm

HB36D575, HB36D675, HB26D555

Přesah dole:
= 1 mm

HF 15M562

Mikrovlnná trouba

Kombinované parní a parní trouby

přesah vestavného rámečku

zadní stěna
otevřená

Přesah dole:
= 14 mm

HW 1406P2, HW 140562,
HW 1405P2, HW 1405A2

Mikrovlnná trouba
Přesah nahoře:
= 1 mm

přední přesah vestavba
do vysoké skříňky

Přesah nahoře:
= 1 mm

Přesah dole:
= 1 mm

Rozměry v mm
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Rozměrové výkresy
Plynová varná deska

EC 645PB90E

Rozměrové výkresy

Plynová varná deska

Rozměry v mm

Plynová varná deska

EC 645HB90E

Plynová varná deska

Rozměry v mm

Plynová varná deska

EP 616PB81E

Rozměry v mm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 90 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 90 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

EH 601TE11E

EH 975ME11E

EH 975SZ11E

EH 611TM16E

Rozměry v mm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

Plynová varná deska

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Teppan Yaki Domino

Indukční varné desky s ovládáním*
*

EP 616HB21E

Rozměry v mm

EP 816SB21E

Rozměry v mm

ER 626PB90E

Rozměry v mm

EH 645QA16E

Rozměry v mm

EH...

Rozměry v mm

ET 475MY11E

Rozměry v mm

*platí pouze pro indukční desky š. 60 cm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 90 cm

Indukční deska Domino

ET 645EF11

ET 645EE11

ET 675MN11E

ET 975TG11E

EH 475ME11E

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 80 cm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm

ET 875SC11D

ET 601EN11

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Vestavná sklokeramická varná deska
s ovládáním, 60 cm

Plynová deska Domino

ET 675MN31D

ER 326BB90E

Rozměry v mm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 80 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 90 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

EH 675ME31E

EH 875ME21E

EH 975MK31E

EH 675MN11E

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

EH 645EC11

EH 645EB15E

EH 675MV11E
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Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Rozměry v mm

EH 375ME11E

Varná deska Domino

Rozměry v mm

Lávový gril Domino

Rozměry v mm

ET 375MU11E

ET 375MF11E

Plynová deska Domino

Rozměry v mm

ET 375GA11E

Rozměry v mm

Možnosti kombinace
Domino s příslušnými
rozměry spotřebičů a výřezů

Fritéza Domino

Rozměry v mm

ER 326AB90E

Rozměry v mm

Řada Domino

Rozměry v mm

Vestavná indukční varná deska
s ovládáním, 60 cm

EH 675MB11E

Indukční deska Domino

Řada Domino

Rozměry v mm
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Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

Ostrůvkový odsavač par

Ostrůvkový odsavač par

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

Komínový odsavač par

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

Plochý výsuvný odsavač par

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

Rozměry v mm

LF 21BB550

Ostrůvkový odsavač par

LF 98BA540

Rozměry v mm

Ostrůvkový odsavač par

Rozměry v mm

LC 66BA540

Rozměry v mm

LI 48932

Plochý výsuvný odsavač par

Plochý výsuvný odsavač par

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

Americká kombinace side by side

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

LF 98GA540

Rozměry v mm

LF 457CA60

Rozměry v mm

Komínový odsavač par

Rozměry v mm

LI 46630

noFrost kombinace

LI 23030

Rozměry v mm

vitaFresh/noFrost kombinace

Americká kombinace side by side
V případě umístnění chladničky
vedle sporáku, musí být zachován
odstup min. 76 mm.

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

KI 34NP60

Rozměry v mm

LC 457CA60

Rozměry v mm

vitaFresh/noFrost kombinace

Komínový odsavač par

KA 58 NP 90

KI 39FP60

V případě umístnění chladničky
vedle sporáku, musí být zachován
odstup min. 76 mm.

noFrost mrazák

Rozměry v mm

vita Fresh

KA 58 NP 90

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

Rozměry v mm

Komínový odsavač par

KI 42FP60

Rozměry v mm

Kombinace chladnička/mraznička

GI 38NP60

Rozměry v mm

Kombinace chladnička/mraznička

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

Přesah přední desky

O

KI 38 FA 40

Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

Rozměry v mm

LC 98BD540

Komínový odsavač par

Komínový odsavač par

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

Rozměry v mm

KI 32NA50

Kombinace chladnička/mraznička

O (=odstup)
P (=přesah)
Spodní hrana
přední desky

Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

Rozměry v mm

Uvedené rozměry dveří
nábytku platí pro dveřní spáru
4 mm. Při použití jiné šířky
spáry (max. 14 mm) je nutno
rozměry přizpůsobit.

KI 38SA60

Rozměry v mm

KI 38 FA 40

Kombinace chladnička/mraznička

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

LC 96GA530

Rozměry v mm

LC 98BA540

P

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

vita Fresh

P

Komínový odsavač par

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

O

LC 958BA90

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750

elektrický:
min. 650
(doporučeno 750 mm);
plynový*: min. 750
*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

LC 66GA530

Rozměry v mm

KI 38 SA 50 / KI 38 VA 50

KI 34 VA 50 IE / KI 34 SA 50 / KI 34 VA 01 E
KI 34SA50

Rozměry v mm

KI 38VA50

Rozměry v mm

Chladicí automat s mrazicím prostorem
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Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy
Chladicí automat s mrazicím prostorem

Kombinace chladnička/mraznička

noFrost kombinace chladnička/mraznička

Chladicí automat

KI 38LA50

KI 38RA50

Vestavná myčka, 60 cm

Plně vestavná myčka, 60 cm

XXL vestavná myčka, 60 cm

XXL plně vestavná myčka, 60 cm

KI 34 VA 50 IE / KI 34 SA 50 / KI 34 VA 01 E

Chladicí automat s mrazicím prostorem

KI 34VA20FF / KI 34VX20

Rozměry v mm

Rozměry v mm

KI 24 LA 40

Rozměry v mm

SN.../SE...

Rozměry v mm

SN .../SE...

Rozměry v mm

SX 5...

Rozměry v mm

SX 6...

Rozměry v mm

Chladicí automat
Chladicí automat

KI 32 V 440

Americká kombinace side by side

Vestavná myčka, 45 cm

Vestavná kompaktní myčka, nika: 45 cm

Plně vestavná myčka, 45 cm

Chladicí automat s mrazicím prostorem

KA ...

Rozměry v mm

KI 18 RV 40
KI24 RA 50 / KI 24 LA 50

SR 5...

Rozměry v mm

SR 6...

Rozměry v mm

SK 75M531EU

Rozměry v mm

KI 38 LA 40

Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

Rozměry v mm

Chladicí automat s mrazicím prostorem

Chladicí
automat
vitaFresh
Chladicí
automat vita
Fresh

510

876+4

min. 200 cm2

min.
560

Rozměry v mmmin.
550

Zásuvkový mrazák
Výstup vzduchu

GI 18 DA 40

Rozměry v mm
Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

KI 18RA50

Rozměry v mm

874

881

Vestavná vinotéka

510

Rozměry v mm

KI
24RA50
GI 18
DA 40

Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

Rozměry v mm

SC 75M530EU

Rozměry v mm

SX 6...

Rozměry v mm

Podstavný zásuvkový mrazák

Chladicí automat s/bez mraz. prostoru

Chladicí automat s mrazicím prostorem

Vestavná pračka

KU
15RA65
KU 15 RA 40 / KU 15 LA 40

KU
15LA65
GU 12 L 440

WI 14S440EU

588

KF 18WA42

Rozměry v mm

Rozměry v mm

Podstavný zásuvkový mrazák

Rozměry v mm

Vestavná pračka se sušičkou

Podstavný zásuvkový mrazák

min.
560

876+4
874

881
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Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

KU 15 R 441

XXL vestavná myčka, 60 cm

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

min. 50
538
10

Rozměry v mm

KI 24LA50

Zásuvkový mrazák
Výstup vzduchu

4

32*

KF 18WA43

Vestavná kompaktní myčka, nika: 60 cm

Chladicí automat

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

Zásuvkový mrazák

Vestavná vinotéka
588

Chladicí automat s mrazicím prostorem

Podstavný chladicí automat

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

min. 50
538

Odvětrání v podstavci10

KI 18LA50

Rozměry v mm

Chladicí automat

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

32*

Odvětrání v podstavci
min. 200 cm2

KI 26 FA 50
KI 26FA50

Zásuvkový mrazák

Podstavný chladicí automat

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

min.
550

Odvětrání v podstavci

KI 25FA60

Výstup vzduchu
min. 200 cm2

Odvětrání v podstavci

Chladicí automat vitaFresh

4

Rozměry v mm

GI 18 DA 40

GI 18DA50

Rozměry v mm

Rozměry v mm

GU 15DA55

GU 15 DA 40

Rozměry v mm

WK 14D540EU
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Úspora vody a energie u domácích
spotřebičů Siemens
Automatické pračky

Sušičky

Myčky nádobí

Chladicí a mrazicí přístroje

Trouby

Spotřeba na 1 kg prádla
(barevné/vyvářka 60 °C)

Spotřeba na 1 kg prádla
(bavlna, suché do skříně,
odstředěno při 1000 ot./min)

Spotřeba na mycí cyklus /
jídelní sadu
1996: 12 jídelních sad
2011: 13 jídelních sad

Spotřeba energie na 100 l
za 24 hodin

Spotřeba energie dle
normy DIN EN 50304*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

0,12
kWh

0,20
kWh
1996

2011

až

–38 %

Spotřeba
vody*

Spotřeba
vody*

Chladnička

9,8
Liter

7,0
Liter

0,61
kWh

0,19
kWh

0,10
kWh

0,05
kWh

1,33
litrů

0,54
litrů

0,54
kWh

1996

2011

1996

2011

1996

2011

1996

2011

1996

až

–29 %

až

až

–50 %

–69 %

*Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu (bavlna 60 °C při
maximální náplni) automatické pračky
Siemens WM16Y840 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného
modelu Siemens z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu kondenzační
sušičky Siemens WT 48Y700 z roku
2011 s hodnotami spotřeby výbavou
shodného modelu Siemens z roku
1996.

až

0,20
kWh
2011

až

–60 %

–63%

*Porovnání hodnot spotřeby dle
normovaného programu Eco 50 °C
myčky nádobí Siemens SN 26U893EU
z roku 2011 s hodnotami spotřeby
výbavou shodného modelu Siemens
z roku 1996.

Mraznička

0,16
kWh

0,50
kWh
1996

2011

Kombinace
chlad./mraz.

0,15
kWh

0,55
kWh
1996

2011

1,10
kWh

0,63
kWh

1999

2011

až

až

–68%

–43 %
až

–73 %

*Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané
normy chladničky Siemens KI 18LA75, mrazáku
GS 40NAW40, kombinace KG 36NSB40 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného s modelu
Siemens z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle
předepsané normy elektrické
trouby Siemens HB 38GB570
z roku 2011 s hodnotami spotřeby
výbavou shodného modelu
Siemens z roku 1996.

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení (s platností od 1. 1. 2010)
druh elektrozařízení
pračky
sušičky
myčky
sporáky, trouby
chladicí a mrazicí přístroje
vysavače
mikrovlnné trouby
sklokeramické desky
odsavače par
malé spotřebiče*
celoplynové sporáky
plynové desky

výše příspěvku
bez DPH
54,62 Kč
54,62 Kč
54,62 Kč
54,62 Kč
180,67 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
10,08 Kč
2,52 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

výše příspěvku
vč. DPH
66,00 Kč
66,00 Kč
66,00 Kč
66,00 Kč
217,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
12,00 Kč
3,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

*varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary,
nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

• Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
• Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu
a předejte ho dalším zájemcům.
• Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze
orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.

Modely označené ikonou Partner Programm naleznete
pouze u vybraných smluvních prodejců.

Zákaznická linka: 251 095 555
e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com
© 2011 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Printed in Czech Republic 9/11

www.siemens-home.com/cz
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• Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto
dokumentu byly získány na základě měření prováděných
v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic
evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu
spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

