Přehled vybraného
sortimentu 2019/2020
Program pro kuchyňská studia
a specializované obchody s nábytkem.
Seznamte se s budoucností.
Siemens domácí spotřebiče

Zapněte troubu,
zatímco jste na nákupu.

Méně času na přípravu,
více času na připravené jídlo.
Další inovace, které zajistí více času na váš požitek z jídla.
Funkce cookControl Plus: naprogramovaná doporučená nastavení jsou zárukou těch nejlepších
výsledků při přípravě nejrůznějších pokrmů
Stačí si zvolit požadované jídlo a zadat hmotnost – funkce
cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených
v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch
nejlepších výsledků.

Funkce varioSpeed a coolStart: 100% chuť a úspora
času až 50 %
Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: pouhým stiskem tlačítka. Integrovaná mikrovlnná funkce totiž pomáhá nejen
při rozmrazovaní a ohřívaní. Zkracuje také dobu přípravy
všech pokrmů v pečicí troubě tak, že se dodatečně zapne
k již zvolenému druhu ohřevu při zachování vynikající kvality. Mražené výrobky lze díky funkci coolStart připravit ještě
rychleji, zcela bez předehřívaní. Šetříte tak čas i energii.

cookControl
Plus

varioSpeed

coolStart

Funkce 4D horký vzduch: nejlepší výsledky
pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu
Každý model se předvede v dobrém světle
Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit
libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží
po celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy
dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na
kterou úroveň jej umístíte.

4D Horký
vzduch

Objevte nové a vzrušující možnosti, které vám
mohou trouby Siemens s technologií Home Connect
nabídnout. Nechte se inspirovat a proměňte svou
kuchyň v místo plné skvělých nápadů.

Trouba Siemens je tu pro vás a vaši maximální svobodu při
vaření. Díky technologii Home Connect můžete spouštět
a ukončovat programy a měnit jejich nastavení prostřednictvím aplikace Home Connect, aniž byste museli být
v kuchyni.
Vaření na vysoké úrovni může být tak snadné: objevte
skvělou nabídku lahodných receptů v sekci Kuchařská
kniha aplikace Home Connect. Jakmile si vyberete svůj
oblíbený, můžete odeslat jeho nastavení přímo do trouby,
a dokonce i vzdáleně spustit ohřev. Užijte si pohodlné vaření a to nejdůležitější: lahodné jídlo.

LED
osvětlení

Funkce bakingSensor:
trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších
výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit
např. těsto a zvolit požadovaný pokrm. Celý proces pečení
pak bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního
prostoru trouby a upozorní vás, když je hotovo.

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda
na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich
pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce
zkombinovat s integrovanou mikrovlnnou troubou a funkcí
pulseSteam.

bakingSensor

Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se
dvířka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše
Pohodový provoz trouby bez námahy. Chytrý tlumicí mechanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka.

softMove
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Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny
typy – standardní halogenové osvětlení, LED osvětlení
nebo nejvyspělejší víceúrovňové LED osvětlení – zajistí
skvělý pohled a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.

roasting
Sensor Plus

Zažijte život bez čekání: rychloohřev
Rychlé předehřátí zahřeje troubu neuvěřitelně rychle – a bez
zvýšené energetické náročnosti. Pro představu – vyhřát troubu na 175 °C trvá zhruba 5 minut.

rychloohřev
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Vestavné trouby
Kombinovaná parní trouba

iQ700

Novinka

cookControl
Plus

Model
Typ pečicí trouby
a druh ohřevu

Čištění
Komfort

Výsuvný systém
Bezpečnost
a energetická
náročnost

roasting
Sensor Plus

Kombinovaná
parní trouba

HS636GDS2 nerez
• kombinovaná parní trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký
vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní
ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný
gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo),
spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerační
ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování
• elektronická regulace teploty 30–250 °C
• vnitřní objem: 71 l

Od zdravého
po křupavé.
Kombinované
parní trouby.
Vařte s párou, pečte a opékejte pomocí horkého
vzduchu nebo použijte obě funkce najednou
s parními troubami Siemens. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideální nejen pro
maso, ryby a zeleninu, ale hodí se také při pečení
chleba nebo koláčů. Parní trouby Siemens jsou
zdravější alternativou běžné trouby. Vaření v páře
zachovává v potravinách původní chuť, vitamíny
a nutriční hodnoty. A je také velmi praktická –
lidé, kteří chtějí jíst zdravě, ale nemají mnoho
času na vaření, si mohou s parními a kombinovanými troubami Siemens snadno a rychle ohřát již
připravená jídla. Zelenina se pomocí páry rychle
ohřeje, a přitom zůstane křupavá a chutná.

• ecoClean Plus: zadní stěna
• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek
• cookControl Plus
• roastingSensor Plus – teplotní sonda
• zásobník na vodu o objemu 1 l
• ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
• umístění parního generátoru mimo varný prostor
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• LED osvětlení

Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

Příslušenství

1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba
(velikost S), 1× rošt, 1× univerzální pánev

Zvláštní
příslušenství

HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P keramická
nádoba • HZ36D533P keramická nádoba • HZ36D613 neděrovaná parní
nádoba velikosti S • HZ36D613G neděrovaná parní nádoba velikosti
S • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma
na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631010 pečicí
plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070 smaltovaný pečicí plech
pro pyrolýzu • HZ632010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem •
HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profi pánev •
HZ633070 profi pánev • HZ636000 skleněná pánev • HZ638D10
1násobný teleskopický výsuv • HZ638D30 3násobný teleskopický
výsuv • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ915003 skleněný pekáč 5,4 l •
HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

Cena

35 990 Kč*

cookControl
Plus

activeClean®

Energie

activeClean®

Energie

HB676G5S6 nerez

• pečicí trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký
vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco,
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní
ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání,
sušení, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30–300 °C
• vnitřní objem: 71 l

• pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký
vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco,
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30–300 °C
• vnitřní objem: 71 l

Čištění
Komfort

• activeClean® – automatické samočištění

• activeClean® – automatické samočištění

• Home Connect připojení přes Wi-Fi
• 5,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek
• cookControl Plus, bakingSensor
• roastingSensor Plus – teplotní sonda
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• LED osvětlení

• Home Connect připojení přes Wi-Fi
• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek
• cookControl Plus
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

Výsuvný systém

• závěsné rošty

• závěsné rošty, 3násobný teleskopický výsuv se stop
funkcí, odolný při pyrolýze

Bezpečnost
a energetická
náročnost

• teplota skla dvířek max. 30 °C 2)
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• energetická třída: A+1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh

• teplota skla dvířek max. 30 °C 2)
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• energetická třída: A1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,9 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,74 kWh

Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

Příslušenství
Zvláštní
příslušenství

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ617000 – forma na pizzu
HZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu
HZ632070 – univerzální pánev
HZ633001 – víko pro profi pánev
HZ633070 – profi pánev
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ636000 – skleněná pánev
HZ638170 – 1násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
HZ638270 – 2násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
HZ638370 – 3násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ617000 – forma na pizzu
HZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HZ631010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem
HZ631070 – smaltovaný pečicí plech
HZ632010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HZ632070 – univerzální pánev
HZ633001 – víko pro profesionální pánev
HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ636000 – skleněná pánev
HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

Krok 1: Stiskněte senzorové tlačítko na displeji

Krok 2: Stiskem tlačítka vyjede výsuvný panel automaticky dopředu

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

bakingSensor

iQ700

HB678GBS6 nerez

Postup při obsluze výsuvného panelu:

Krok 3: Vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji vodou, vložte zpět
a lehkým stiskem zavřete panel na své místo. Nyní stačí pouze
spustit požadovaný program a výroba páry může začít

roasting
Sensor Plus

iQ700 Pečicí trouba

Model
Typ pečicí trouby
a druh ohřevu

Kombinovaná
parní trouba

• závěsné rošty
• teplota skla dvířek max. 40 °C 2)
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• energetická třída: A+1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh

Vestavné trouby
Pečicí trouba

Cena

33 990 Kč*

27 990 Kč*

1)

2)

4
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Vestavné trouby

Vestavné trouby

Pečicí trouba

activeClean®

iQ700 Pečicí trouba

Energie

ecoClean Plus

iQ700

cookControl
Plus

Energie

Model
Typ pečicí trouby
a druh ohřevu

HB674GBS1 nerez

HB634GBS1 nerez

• pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký
vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco,
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30–300 °C
• vnitřní objem: 71 l

• pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký
vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco,
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodní
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30–300 °C
• vnitřní objem: 71 l

Čištění
Komfort

• activeClean® – automatické samočištění

• ecoClean Plus: zadní stěna

• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

• 2,8" TFT displej (vč. češtiny), dotyková tlačítka
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

Výsuvný systém

• závěsné rošty

• závěsné rošty

Bezpečnost
a energetická
náročnost

• teplota skla dvířek max. 30 °C 2)
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• energetická třída: A+1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh

• teplota skla dvířek max. 40 °C 2)
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• energetická třída: A+1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,87 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,69 kWh

Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

Příslušenství
Zvláštní
příslušenství

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ617000 – forma na pizzu
HZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HZ631070 – smaltovaný pečicí plech pro pyrolýzu
HZ632070 – univerzální pánev
HZ633001 – víko pro profi pánev
HZ633070 – profi pánev
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ636000 – skleněná pánev
HZ638170 – 1násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
HZ638270 – 2násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
HZ638370 – 3násobný teleskopický výsuv, odolný při pyrolýze
HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ617000 – forma na pizzu
HZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým povrchem
HZ631070 – smaltovaný pečicí plech
HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HZ632070 – univerzální pánev
HZ633001 – víko pro profesionální pánev
HZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ636000 – skleněná pánev
HZ915003 – skleněný pekáč 5,4 l
HZ638100 – 1násobný teleskopický výsuv
HZ638200 – 2násobný teleskopický výsuv
HZ638300 – 3násobný teleskopický výsuv
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

Cena

22 990 Kč*

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnami

18 990 Kč*

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ700 Kompaktní kombinovaná parní trouba

cookControl
Plus

ecoClean Plus

ecoClean Plus

iQ700

Energie

Model
Typ pečicí trouby
a druh ohřevu

CM636GNS1 nerez

CS636GBS2 nerez

• kompaktní trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 4D
horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo,
spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev,
kombinovaný mikrovlnný ohřev
• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného
výkonu (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) s invertorem
• elektronická regulace teploty 30–300 °C
• vnitřní objem: 45 l

• kompaktní parní pečicí trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký
vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/
spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo,
spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
• další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
• další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení
• elektronická regulace teploty 30–250 °C
• vnitřní objem: 47 l

Čištění
Komfort

• ecoClean Plus: zadní stěna

• ecoClean Plus: zadní stěna

• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby
• cookControl Plus
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• LED osvětlení

• 3,7" TFT dotykový displej (vč. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazatel aktuální teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a zavírání dvířek
• cookControl Plus
• zásobník na vodu o objemu 1 l
• ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
• umístění parního generátoru mimo varný prostor
• elektronické hodiny
• rychloohřev, LED osvětlení

Výsuvný systém
Bezpečnost
a energetická
náročnost

• závěsné rošty, 1násobný teleskopický výsuv

• závěsné rošty

• teplota skla dvířek max. 40 °C
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří

• teplota skla dvířek max. 40 °C
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• energetická třída: A+1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,73 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,61 kWh

Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

spotřebiče: 455 × 594 × 548 mm
niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,3 kW

Příslušenství

1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

1× děrovaná parní nádoba (velikost S), 1× děrovaná parní nádoba
(velikost XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1× rošt,
1× univerzální pánev

Zvláštní
příslušenství

HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí
kámen s dřevěnou lopatkou • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým
povrchem * HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým povrchem •
HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný pečicí
plech • HZ632070 univerzální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ634080 kombinovaný rošt • HZ636000 skleněná
pánev • HZ66X600 černá dekorační lišta • HZ86S000 skleněný pekáč
• HZ86S000 skleněný pekáč 5,1 l • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve • HZ327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou • HZ36D513P nádoba neděrovaná (1/3), bílá
• HZ36D533P nádoba neděrovaná (2/3), bílá • HZ36D613 neděrovaná
parní nádoba velikosti S • HZ36D613G děrovaná parní nádoba velikosti
S • HZ36D643 neděrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D643G děrovaná parní nádoba velikosti L • HZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL • HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 smaltovaný grilovací
plech • HZ531010 pečicí plech s nepřilnavým povrchem • HZ631070
smaltovaný pečicí plech • HZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým
povrchem • HZ632070 univerzální pánev • HZ633001 víko pro profesionální pánev • HZ633070 smaltovaná profesionální pánev • HZ636000
skleněná pánev • HZ664000 kombinovaný rošt • HZ86S000 skleněný
pekáč • HZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m

34 990 Kč*

35 990 Kč*

Cena

1)

2)

6

7

Vestavné trouby

Vestavné trouby

Pečicí trouba

Novinka

Model
Typ pečicí trouby
a druh ohřevu

Design
Čištění
Komfort

cookControl

iQ500 Pečicí trouba

activeClean®

varioClip rail

Energie

HB278G2S0 nerez

Novinka

cookControl

iQ500

ecoClean Plus

Pečicí trouba

Novinka

Energie

HB257G2S0 nerez

• pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus,
• pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus,
horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
stupeň pro pizzu, coolStart (hluboce zmrazené jídlo), spodstupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
ní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný
• elektronická regulace teploty 50–275 °C
• elektronická regulace teploty 30–275 °C
• vnitřní objem: 71 l
• vnitřní objem: 71 l

Model
Typ pečicí trouby
a druh ohřevu

ecoClean Plus

iQ300 Pečicí trouba

varioClip rail

Energie

iQ300

Energie

HB234A0S0 nerez

HB214ABR0 nerez

• pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus,
horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
• elektronická regulace teploty 50–275 °C
• vnitřní objem: 71 l

• pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch plus,
horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
• elektronická regulace teploty 50–275 °C
• vnitřní objem: 71 l

Design
Čištění
Komfort

• zápustné otočné voliče
• LED displej
• automatický návrh teploty
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

• LED displej
• automatický návrh teploty
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

Výsuvný systém

• závěsné rošty, teleskopický výsuv varioClip rail se stop
funkcí

• závěsné rošty

• ecoClean Plus: zadní stěna

• zápustné otočné voliče

• zápustné otočné voliče

• activeClean® – automatické samočištění

• ecoClean Plus: boční stěny, strop, zadní stěna

• LCD displej
• automatický návrh teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby
• cookControl30
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

• LCD displej
• automatický návrh teploty
• ukazatel předehřevu
• softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek trouby
• cookControl10
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové osvětlení

Bezpečnost
a energetická
náročnost

• teplota skla dvířek max. 40 °C 2)
• dětská pojistka
• energetická třída: A1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh

• teplota skla dvířek max. 40 °C 2)
• dětská pojistka
• energetická třída: A1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh

Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

• závěsné rošty, 2násobný teskopický výsuv,
z toho 1 varioClip rail

• závěsné rošty, 2násobný teskopický výsuv,
z toho 1 varioClip rail

1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

Bezpečnost
a energetická
náročnost

• teplota dveří max. 30 °C 2)
• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla
• energetická třída: A1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 1,02 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh

• teplota skla dvířek max. 40 °C 2)
• dětská pojistka
• energetická třída: A1)
• spotřeba el. energie při konvenčním ohřevu: 0,97 kWh
• spotřeba el. energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0,81 kWh

Příslušenství
Zvláštní
příslušenství

Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

spotřebiče: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm
• délka síťového kabelu: 120 cm
• celkový příkon elektro: 3,6 kW

HZ317000 – forma na pizzu
HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ531000 – pečicí plech
HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ532000 – univerzální pánev
HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ538000 – 1 varioClip rail
HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv
HZ538S00 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail
HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ66X600 – černá dekorační lišta
HZ86S000 – skleněný pekáč
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

HZ317000 – forma na pizzu
HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ531000 – pečicí plech
HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ532000 – univerzální pánev
HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ538000 – 1 varioClip rail
HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv
HZ538S00 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail
HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ66X600 – černá dekorační lišta
HZ86S000 – skleněný pekáč
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

Příslušenství
Zvláštní
příslušenství

1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

1× kombinovaný rošt, 1× univerzální pánev

HZ317000 – forma na pizzu
HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ531000 – pečicí plech
HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ532000 – univerzální pánev
HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ538000 – 1 varioClip rail
HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv
HZ538S00 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail
HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ66X600 – černá dekorační lišta
HZ86S000 – skleněný pekáč
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

HZ317000 – forma na pizzu
HZ327000 – pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ531000 – pečicí plech
HZ531010 – pečicí plech s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ532000 – univerzální pánev
HZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
HZ634000 – kombinovaný rošt
HZ538000 – 1 varioClip rail
HZ538200 – 2násobný teleskopický výsuv
HZ538S00 – 3násobný teleskopický výsuv vč. 1 varioClip rail
HZ638300 – 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ66X600 – černá dekorační lišta
HZ86S000 – skleněný pekáč
HZG0AS00 – síťový kabel, délka 3 m

Výsuvný systém

Cena

19 990 Kč*
1)
2)

8

*

Cena

11 990 Kč*

9 990 Kč*

16 490 Kč*

V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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roasting
Sensor Plus

Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších
výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve
Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda na
pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.

activeClean®

activeClean®: čistota bez námahy
Nyní si můžete své pokrmy ještě více užívat, neboť si nemusíte
lámat hlavu s čištěním pečicí trouby: díky funkci activeClean®.
Pouhým stisknutím tlačítka se vaše trouba vyčistí sama. Při
tomto procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba rozpálí na
teplotu okolo 485 °C a drobné nečistoty spálí na popel. Potom
vnitřek trouby jednoduše vytřete vlhkým hadříkem. Jedná se
nejen o nejefektivnější, ale i nejpohodlnější způsob čištění
vnitřního prostoru pečicí trouby.

cookControl

bakingSensor

Funkce bakingSensor: trouba sama zjistí, kdy je dopečeno
Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit např.
těsto a zvolit požadovaný program. Celý proces pečení pak
bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie.
Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru
trouby a upozorní vás, když je hotovo.

ecoClean Plus: výrazná pomoc při čištění
Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle
modelu) je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky,
která zabrání znečištění vnitřního prostoru behěm průběhu
pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějšího znečištění můžete aktivovat čisticí
program ecoCleanPlus.

ecoClean Plus
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Funkce cookControl: naprogramovaná doporučená
nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při
přípravě nejrůznějších pokrmů
Vařit jako profesionálové – snadno a bez stresu? Díky inovativním technologiím můžete. Funkce cookControl doporučí
ideální nastavení pro dokonalou přípravu pokrmů. Stačí vybrat
z automatických programů a zadat hmotnost pokrmu. Trouba
udělá vše ostatní. S cookControl dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků, ať už připravujete cokoliv.

Funkce 4D horký vzduch: nejlepší výsledky pečení bez ohledu
na zvolenou výšku zasunutí plechu
Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit libovolnou výšku pro zasunutí plechu. Inovativní technologie
motoru ventilátoru horký vzduch optimálně rozloží po celém
vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy dokonale
povede podle očekávání bez ohledu na to, na kterou úroveň
jej umístíte.

Přizpůsobí se
vašim potřebám.
Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich
pomocí připravujete. S flexInduction tomu můžete svou
varnou plochu flexibilně přizpůsobit.

4D Horký
vzduch
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Indukční deska s integrovaným odsáváním

Indukční varné desky

Indukční varná deska, 80 cm

iQ700

Indukční varná deska, 80 cm

iQ300 Indukční varná deska, 60 cm

iQ700

EX675BEB1E
flexInduction

climate
Control Sensor

Indukční deska
Model
Design
Komfort

EX875LX34E
• fazetový design
• ovládání dual lightSlider
• cookingSensor Plus ready – možnost dovybavit teplotním
senzorem, který zajistí precizní řízení teploty během
procesu vaření v pěti teplotních úrovních
• fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu
• powerMove Plus – nastavení 3 stupňů výkonu pouhým
posunutím hrnce
• funkce quickStart
• funkce reStart
• timer
• minutka
• timer Doba vaření

3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 240 mm,
200 mm, 1× Ø 400 × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon
3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2× Ø 200 mm, 240 mm
• 17 stupňů výkonu

• rozpoznání hrnce
• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu
desky
• bezpečnostní vypínání
• dětská pojistka
• funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro
čištění
• 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou
zónu
• hlavní vypínač
• ukazatel spotřeby energie

powerMove
Plus

Energie

cookingSensor
Plus ready

fryingSensor
Plus

fryingSensor
Plus

Odsavač par
Komfort

• 4 indukční varné zóny
Výkon
• 2× flexInduction
a počet
varných zón • varné zóny: 1× Ø 400 × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon

Bezpečnost

dual
lightSlider

Výkon
odsávání

• 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní
• senzor kvality vzduchu – plně automatické nastavení
odtahu, automaticky 30 min. po spuštění
• vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky BLDC technologii
• velkoplošné 12vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou
účinnost zachycení tuků (90 %)
• litinový rošt na odtahu vzduchu, teplu odolný, vhodný
pro mytí v myčce
• odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodné pro mytí v myčce
• integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro
mytí v myčce
• jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita
cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce
• bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca
2000 ml, Twist-off zámek, vhodné pro mytí v myčce
• indikátor nasycení tukového filtru
• indikátor nasycení pro cleanAir modul – pachový filtr pro
recirkulaci

• hodnota odtahu podle normy EN 61591: min. normální
stupeň 169 m3/h, max. normální stupeň 551 m3/h, intenzivní stupeň 698 m3/h
• hodnoty při cirkulaci: min. normální stupeň 139 m3/h,
max. normální stupeň 557 m3/h, boost/ intenzivní stupeň
630 m3/h
• hodnoty hlučnosti podle normy EN 60704-3 a EN 607042-13 pro odtah vzduchu: min. normální stupeň: 42 dB(A)
re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), max. normální stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický
tlak), intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20
µPa akustický tlak)
• hodnoty hlučnosti při cirkulaci: min. normální stupeň 42
dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), max.
normální stupeň 74 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak), boost/ intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW
(62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• účinnost filtru: 90%
• třída spotřeby energie: A
• průměrná spotřeba energie: 50,8 kWh/rok
• třída účinnosti odsávání: A1)
• třída účinnosti tukového filtru: B1)

Rychlost

• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
• panBoost – powerBoost pro pánve

Montážní
instrukce

• min. šířka spodní skříňky: 80 cm
• min. hloubka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plné využití hloubky šuplíku).
• hloubka ponoření: 19,8 cm
• spotřebič musí být ze spodní části přístupný
• při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít
podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost
spotřebiče (hmotnost spotřebiče: 27 kg)
• doporučené odtahové trubky: ploché NW 150

Rozměry
(V × Š × H)
a technické
informace

pro instalaci: 198 × 780 × 490 mm
spotřebiče: 198 × 812× 520 mm
• délka připojovacího kabelu: 110 cm
• min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
• příkon: 7,4 kW, třífázové připojení
• připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky

Zvláštní
příslušenství

• HZ381401 modul pro odtah • HZ381501 cleanAir modul pro provoz s cirkulací • HZ381700 cleanAir pachový filtr • HZ390011 nerezový pekáč se skleněným
víkem na zónu flexInduction • HZ390012 nástavec pro vaření v páře • HZ9SE030 sada nádobí pro indukci • HZ390090 WOK pánev • HZ390210 pečicí pánev
(Ø 15 cm) • HZ390220 pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení (Ø 19 cm) • HZ390230 pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení
(Ø 21 cm) • HZ39050 cookingSensor • HZ390512 gril teppan Yaki na zónu flexInduction (velikost: 40 x 20 cm) • HZ390522 gril na zónu flexInduction (velikost:
40 x 20 cm)

Cena

86 990 Kč*

induction

touchSlider

flexInduction

touchSlider

fryingSensor

Model
Design

EH875FFB1E

EX675FEC1E

• fazetový design

• fazetový design

Komfort

• senzorové ovládání touchSlider
• funkce reStart
• funkce quickStart
• timer
• minutka

• senzorové ovládání touchSlider
• fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů teploty
• funkce reStart
• funkce quickStart
• timer
• minutka

Výkon a počet
varných zón

• 4 indukční varné zóny, 1 varná zóna s rozšířením na pečicí
zónu, 1 zóna pro udržování teploty
• varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,3 kW)
indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon
3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržovaní teploty;
1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm
indukční varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční
varná zóna
• 17 stupňů výkonu

• 4 indukční varné zóny
• 1× flexZone
• varné zóny: 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW)
indukční varná zóna; 1× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon
3,7 kW) indukční varná zóna; zóna pro udržovaní teploty;
1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW); 1× Ø 210 mm
indukčmí varná zóna, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční
varná zóna
• 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

• rozpoznání hrnce
• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky
• bezpečnostní vypínání
• dětská pojistka
• funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění
• 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou
zónu
• hlavní vypínač
• ukazatel spotřeby energie

• rozpoznání hrnce
• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky
• bezpečnostní vypínání
• dětská pojistka
• funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění
• 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou
zónu
• hlavní vypínač
• ukazatel spotřeby energie

Rychlost
Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

spotřebiče: 51× 812× 520 mm
pro instalaci: 51× 750 × 490 mm
• min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
• připojovací kabel (1,1 m)
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové
• připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky

spotřebiče: 51× 602× 520 mm
pro instalaci: 51× 560 × 490 mm
• min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové
• připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky

Zvláštní
příslušenství

HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce
HZ390012 – nástavec pro vaření v páře
HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HZ390090 – WOK pánev
HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení
(Ø 15 cm)
HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení
(Ø 19 cm)
HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení
(Ø 21 cm)

HZ390011 – nerezový pekáč se skleněným víkem na zónu flexIndukce
HZ390012 – nástavec pro vaření v páře
HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HZ390090 – WOK pánev
HZ390210 – pečicí pánev vhodná pro desky se senzorem na smažení
(Ø 15 cm)
HZ390220 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení
(Ø 19 cm)
HZ390230 – pečicí pánev vhodná i pro desky se senzorem na smažení
(Ø 21 cm)
HZ390511 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 30 x 20 cm)
HZ390512 – gril teppan Yaki na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)
HZ390522 – gril na zónu flexIndukce (velikost: 40 x 20 cm)

20 990 Kč*

19 990 Kč*

Cena

Na stupnici třidy energetické účinnosti od A+++ do D.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Indukční varná deska, 60 cm
Indukční varná deska, 60 cm

induction

Plynová varná deska, 75 cm
iQ300 Plynová varná deska, 75 cm

Novinka

touchSlider

iQ????

stepFlame
Technology

Model
Design

EH651FFC1E

EP7A6QB20

• U-fazeta

• povrch plynové desky: tvrzené sklo
• litinové rošty s mosaznými nožičkami
• sada vysoce efektivních hořáků

Komfort

• senzorové ovládání touchSlider
• funkce reStart
• funkce quickStart
• timer
• minutka

• stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu
9 stupňů
• integrované zapalování v ovládacím knoflíku

Výkon a počet
varných zón

• 4 indukční varné zóny, z toho 1 varná zóna s rozšířením na
pečicí zónu
• varné zóny: 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW)
indukční varná zóna; 1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon
3,7 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max.
výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1× Ø 210 mm, 2,2 kW
(max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
• 17 stupňů výkonu

• 5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normální, 1 úsporný
a 1 duální Wok hořák
• vzadu vlevo: normální hořák až 1,75 kW
• vzadu vpravo: silný hořák až 3 kW
• střed: hořák Wok až 4 kW
• vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW
• vpředu vpravo: normální hořák až 1,75 kW

Bezpečnost

• rozpoznání hrnce
• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
• funkce powerManagement – nastavení max. příkonu desky • termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
• bezpečnostní vypínání
• trysky na propan-butan (28-30/37 mbar) součástí dodávky
• dětská pojistka
• funkce zablokování desky na 20 sekund – např. pro čištění
• 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
• hlavní vypínač
• ukazatel spotřeby energie

Rychlost
Rozměry (V × Š × H)
a technické
informace

• powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
spotřebiče: 51× 592× 522 mm
pro instalaci: 51× 560 × 490 mm
• min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové
• připojovací kabel součástí balení (1,1 m), bez zástrčky

spotřebiče: 45 × 752× 520 mm
pro instalaci: 45 × 610 × 480 mm
• min. výška pracovní desky: 30 mm
• připojovací kabel součástí balení (1 m), se zástrčkou

Zvláštní
příslušenství

HZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HZ390090 – WOK pánev
HZ390210 – pečici pánev (Ø 15 cm)
HZ390230 – pečici pánev (Ø 21 cm)

HZ298105 – podložka pro mírné vaření
HZ298107 – Wok kroužek

Cena

17 990 Kč*

Úžasné na pohled.
Dokonalé ve vaší kuchyni.
16 990 Kč*

Moderní odsavače par se skleněnými a chromovanými
liniemi vytvářejí jedinečný styl, který se dokonale hodí
k ostatním spotřebičům Siemens. Ať už je umístíte na zeď,

pověsíte nad kuchyňský ostrůvek, integrujete do varné
desky, nebo ukryjete v kuchyňské desce, všechny odsavače
Siemens poskytují silný výkon a tvůrčí svobodu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Dekorativní komínové odsavače par
Komínový odsavač par, 90 cm

Energie

LED
osvětlení

Komínové odsavače par
iQ500 Komínový odsavač par, 90 cm

Novinka

touchControl

Energie

Model
Design

LC98KPP60

LC97FLP60

• nakloněný design
• černé sklo / nerez

• plochý design
• černé sklo / nerez

Výkon a spotřeba

• třída spotřeby energie: A+1)
• třída účinnosti odsávání: A1)
• třída účinnosti osvětlení: A1)
• třída účinnosti tukového filtru: B1)
• hlučnost při normálním stupni min./max.: 45/56 dB1)
• výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň
468 m³/h, intenzivní stupeň 836 m³/h
• hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
(43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň:
68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň:
435 m³/h, intenzivní stupeň: 587 m³/h
• hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň:
67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak),
intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)

Komfort
Vybavení

LED
osvětlení

iQ500

Komínový odsavač par, 90 cm

Energie

touchControl

LED
osvětlení

iQ300 Komínový odsavač par, 90 cm

Energie

touchControl

LED
osvětlení

iQ300

touchControl

Model
Design

LC96QBM50

LC96BBM50

• slimline pyramideDesign
• nerez

• boxDesign
• nerez

• třída spotřeby energie: A1)
• třída účinnosti odsávání: B1)
• třída účinnosti osvětlení: A1)
• třída účinnosti tukového filtru: B1)
• hlučnost při normálním stupni min./max.: 43/57 dB1)
• výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň
394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
• hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
(44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň:
70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň:
294 m³/h, intenzivní stupeň: 527 m³/h
• hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň:
60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak),
intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)

Výkon a spotřeba

• třída spotřeby energie: A1)
• třída účinnosti odsávání: A1)
• třída účinnosti osvětlení: A1)
• třída účinnosti tukového filtru: C1)
• hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/61 dB1)
• výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň
389 m³/h, intenzivní stupeň 642 m³/h
• hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW
(48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň:
70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň:
308 m³/h, intenzivní stupeň: 372 m³/h
• hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň:
71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak),
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)

• třída spotřeby energie: B1)
• třída účinnosti odsávání: A1)
• třída účinnosti osvětlení: A1)
• třída účinnosti tukového filtru: C1)
• hlučnost při normálním stupni min./max.: 48/60 dB1)
• výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň
372 m³/h, intenzivní stupeň 604 m³/h
• hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13
při odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW
(48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň:
70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• výkon odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň:
290 m³/h, intenzivní stupeň: 360 m³/h
• hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň:
71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak),
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)

• funkce boost, obvodové odsávání

• funkce boost, obvodové odsávání

• funkce boost

• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
• elektronické ovládání touchControl, LED displej
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
• ukazatel nasycení filtru
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
• funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
• intenzita světla: 225 lux
• barevná teplota: 3500 K
• možnost nastavení intenzity osvětlení

Komfort
Vybavení

• funkce boost

• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
• elektronické ovládání touchControl, LED displej
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
• ukazatel nasycení filtru
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
• funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
• intenzita světla: 238 lux
• barevná teplota: 3500 K
• možnost nastavení intenzity osvětlení

• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
• elektronické ovládání touchControl, LED ukazatel
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
• intenzita světla: 221 lux
• barevná teplota: 3500 K

• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
• elektronické ovládání touchControl, LED ukazatel
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
• intenzita světla: 214 lux
• barevná teplota: 3500 K

Technické
informace

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
• odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
• příkon: 163 W

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
• odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
• příkon: 143 W

Technické
informace

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
• odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
• příkon: 220 W

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m
• odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
• příkon: 220 W

Rozměry
spotřebiče
(V × Š × H)

• pro odvětrávání: 930–1200 × 892× 499 mm
• pro cirkulaci: 990–1260 × 892× 499 mm
• pro cirkulaci bez komínu: 455 × 892× 499 mm
• pro cirkulaci s cleanAir modulem:
1120 × 892× 499 mm – montáž na vnější kanál
1190–1460 × 892× 499 mm – montáž na vnitřní kanál

• pro odvětrávání: 969–1239 × 890 × 263 mm
• pro cirkulaci: 1029–1299 × 890 × 263 mm
• pro cirkulaci bez komínu: 500 × 890 × 263 mm
• pro cirkulaci s cleanAir modulem:
1159 × 890 × 263 mm – montáž na vnější kanál
1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnitřní kanál

Rozměry
spotřebiče
(V × Š × H)

• pro odvětrávání: 676–1006 × 900 × 500 mm
• pro cirkulaci: 676–1116 × 900 × 500 mm
• pro cirkulaci s cleanAir modulem:
744 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál
874–1204 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál

• pro odvětrávání: 635–965 × 900 × 500 mm
• pro cirkulaci: 635–1075 × 900 × 500 mm
• pro cirkulaci s cleanAir modulem:
703 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál
833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál

Zvláštní
příslušenství

LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr
LZ10AKA00 – uhlíkový filtr (náhradní)
LZ10AKR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu
LZ10AKS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem
LZ10AKT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu
LZ10AKU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem
LZ11AXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci, vč. uhlíkového filtru cleanAir Plus (vždy s komínem)
LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm)
LZ31XXB16 – prodloužení komínu (1500 mm)
LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
LZ11AXE61 – černý komín

LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr
LZ10AFA00 – uhlíkový filtr (náhradní)
LZ10AFR00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci bez komínu
LZ10AFS00 – regenerační montážní sada pro cirkulaci s komínem
LZ10AFT00 – montážní sada pro cirkulaci bez komínu
LZ10AFU00 – montážní sada pro cirkulaci s komínem
LZ11AXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci, vč. uhlíkového filtru cleanAir Plus (vždy s komínem)
LZ10AXK50 – prodloužení komínu (1000 mm)
LZ10AXL50 – prodloužení komínu (1500 mm)
LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
LZ11AXE61 – černý komín

Zvláštní
příslušenství

LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr
LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní)
LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací
LZ11DXI16 – vestavná cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. cleanAir Plus filtru)
LZ10FXJ00 – vestavná regenerační cleanAir montážni sada pro provoz s cirkulací (vč. regeneračního cleanAir filtru)
LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm)
LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm)
LZ50960 – panel na zadní stěnu
LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradni)
LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč.
uhlíkového cleanAir Plus filtru)

LZ00XXP00 – regenerační cleanAir filtr
LZ10DXA00 – uhlíkový filtr (náhradní)
LZ10DXU00 – montážní sada pro provoz s cirkulací
LZ11DXI16 – vestavná cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. cleanAir Plus filtru)
LZ10FXJ00 – vestavná regenerační cleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vč. regeneračnícho cleanAir filtru)
LZ12250 – prodloužení komínu (1000 mm)
LZ12350 – prodloužení komínu (1500 mm)
LZ50960 – panel na zadní stěnu
LZ31XXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
LZ11FXC56 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč.
uhlíkového cleanAir Plus filtru)

13 990 Kč*

12 490 Kč*

Cena

24 990 Kč*

23 990 Kč*

Cena

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Na stupnici třidy energetické účinnosti od A+++ do D.
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Výsuvné odsavače par
Výsuvný odsavač par, 60 cm

Energie

climate
Control Sensor

LED
osvětlení

iQ700

touchSlider

Model
Design

LI69SA683

Výkon a spotřeba

• třída spotřeby energie: A1)
• třída účinnosti odsávání: A1)
• třída účinnosti osvětlení: A1)
• třída účinnosti tukového filtru: B1)
• hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/57 dB1)
• hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při
odvětrávání pro max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW
(44 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň:
499 m³/h, intenzivní stupeň: 934 m³/h
• hodnoty výkonu při cirkulaci: max. normální stupeň:
490 m³/h, intenzivní stupeň: 790 m³/h
• hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň:
67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak),
intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa
akustický tlak)
• funkce boost
• climaControl Sensor – automatická regulace síly odvětrání

Vybavení

• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
• elektronické ovládání touchSlider, LED displej
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
• možnost nastavení intenzity osvětlení
• funkce softLight - postupné zhasínání a rozsvěcení
• osvětlení: 2× 3 W LED
• intenzita světla: 734 lux
• barevná teplota: 3500 K

Technické
informace

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
• délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,75 m
• odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
• příkon: 266 W

Rozměry
spotřebiče
(V × Š × H)

• pro odvětrávání: 378–378 × 598 × 290 mm
• pro cirkulaci: 378–378 × 598 × 290 mm

Zvláštní
příslušenství

LZ10ITP00 – cleanAir regenerační filtr
LZ45610 – uhlíkový filtr (náhradní)
LZ45650 – montážní sada pro provoz s cirkulací
LZ46600 – snižovací rámeček
LZ11IXB16 – cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
LZ11IXC16 – cleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vč.
uhlíkového cleanAir Plus filtru)

climaControl
Sensor

Senzorové ovládání: touchControl
Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba, touchControl reaguje na vaše dotyky ihned.
Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních
funkcí nebo zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového filtru
a filtru cleanAir vám ukáže stav znečištění, tak
poznáte na první pohled, zda musí být některý
z filtrů vyměněn či vyčištěn.

touchControl

Jasné, a navíc energeticky úsporné:
LED osvětlení
Nové LED moduly s dlouhou životností šetří
energii, ale ne na úkor intenzity osvětlení.
Se svítivostí vyšší o 45 % se postarají o podstatně větší jas a tím o optimální osvětlení pracovní plochy. A to při nižší spotřebě energie až
o 85 %.

LED
osvětlení

24 990 Kč*
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Na stupnici třidy energetické účinnosti od A+++ do D.
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Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří
intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry, a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut
do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch
v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climaControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.

• černý panel, bez nutnosti instalace dekorativní lišty

Komfort

Cena

Automaticky přizpůsobí výkon
odvětrávání podle množství páry:
senzor kvality vzduchu

Provoz s cirkulací s regeneračním
cleanAir filtrem
Cirkulační technologie cleanAir v kombinaci s regeneračním filtrem nejenže garantuje odvod více
než 90 % nepříjemného aroma a pachů z kuchyně, ale regenerační filtr je neskutečně snadný na
údržbu, a to po dobu více než 10 let. Abychom
tuto revoluční vlastnost zachovali, stačí jednou
za cca 4–6 měsíců vložit regenerační filtr do
pečicí trouby a při ohřevu horní/spodní na 200 °C
nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtru navracet jeho schopnosti až 30x.

Vždy čerstvé.
Chytré nápady a inovativní technologie v designech, které určují trendy –
chladicí spotřebiče Siemens uchovávají potraviny a nápoje inteligentně,
ať už se rozhodnete pro vestavné, nebo volně stojící chladničky.
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Volně stojící chlazení
Americká side-by-side

iQ500 Kombinace chladnička/mraznička

Energie

hyperFresh
Plus

Volně stojící chlazení

iQ700

Kombinace chladnička/mraznička

Energie

noFrost

LED osvětlení

anti
Fingerprint

hyperFresh
premium 0ºC

Energie

noFrost

LED osvětlení

telescopic
Drawer

iQ300 Kombinace chladnička/mraznička

Energie

dostupné do 4/2020

hyperFresh

hyperFresh

noFrost

LED osvětlení

anti
Fingerprint

iQ300

dostupné do 4/2020

hyperFresh

hyperFresh

noFrost

LED osvětlení

Model
Spotřeba /
základní hodnoty

KG39NVI45

KG39NVL35

• třída spotřeby energie: A+++1)
• spotřeba energie: 182 kWh/rok 2)
• užitný objem celkem: 366 l
• objem chladicí části: 255 l
• objem zóny blízko 0 °C: 24 l
• objem mrazicí části noFrost: 87 l
• doba skladování při poruše: 16 hod.
• mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

• třída spotřeby energie: A++1)
• spotřeba energie: 273 kWh/rok 2)
• užitný objem celkem: 366 l
• objem chladicí části: 255 l
• objem zóny blízko 0 °C: 24 l
• objem mrazicí části noFrost: 87 l
• doba skladování při poruše: 16 hod.
• mrazicí kapacita: 14 kg za 24 hod.
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

• Home Connect Ready: vzdálená správa a ovládání
• Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi
nebo nábytku – flexibilní umístění
• barva dveří: černé sklo, barva bočních stran: nerezový vzhled
• elektronická regulace teploty – LCD-displej
• funkce alarm

Komfort
a bezpečnost

• Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi
nebo nábytku – flexibilní umístění
• barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: nerezový vzhled
• elektronická regulace teploty – LED ukazatele
• funkce alarm

• Perfect Fit: spotřebič může být umístěn přímo u boční zdi
nebo nábytku – flexibilní umístění
• barva dveří a bočních stran: nerezový vzhled
• elektronická regulace teploty – LED ukazatele
• funkce alarm

• LED osvětlení
• funkce superChlazení
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3 (z toho
výškově nastavitelných: 1)
• multiAirflow systém

• LED osvětlení
• funkce superChlazení
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho
výškově nastavitelných: 3 ), 1× odkládací výsuvná plocha
easyAccess
• speciální držák na láhve
• multiAirflow systém

Chladicí prostor

• LED osvětlení
• funkce superChlazení
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho
výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha
easyAccess
• speciální držák na láhve
• multiAirflow systém

• LED osvětlení
• funkce superChlazení
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4 (z toho
výškově nastavitelných: 3), 1× odkládací výsuvná plocha
easyAccess
• speciální držák na láhve
• multiAirflow systém

Freshness System

• 1 přihrádka hyperFresh plus 0 °C možnost nastavení teploty na 4 °C, 2 °C anebo 0 °C
• 2 přihrádky freshBox na kolečkách

• 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací vlhkosti a teploty na teleskopických výsuvech – udrží ovoce
a zeleninu až 3x déle čerstvé
• 1 přihrádka hyperFresh premium 0 °C Box s regulací teploty na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x
déle čerstvé

Freshness System

• 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce
a zeleninu déle čerstvé
• 2 přihrádky hyperFreshË0 °CË s regulací teploty – ryby
a maso zůstanou déle čerstvé

• 1 přihrádka hyperFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce
a zeleninu déle čerstvé
• 2 přihrádky hyperFreshË0 °CË s regulací teploty – ryby
a maso zůstanou déle čerstvé

Mrazicí prostor

• noFrost – již nikdy žádné odmrazování!
• funkce superMrazení

• noFrost – již nikdy žádné odmrazování!
• funkce superMrazení
• varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin

Mrazicí prostor

• noFrost – již nikdy žádné odmrazování!
• funkce superMrazení
• varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin

• noFrost – již nikdy žádné odmrazování!
• funkce superMrazení
• varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin

Rozměry (V × Š × H)
Příslušenství
Zvl. příslušenství

177,0 × 91,0 × 72,0 cm

193,0 × 70,0 x 80,0 cm

Rozměry (V × Š × H)
Příslušenství
Cena

203,0 × 60,0 × 66,0 cm

203,0 × 60,0 × 66,0 cm

Model
Spotřeba /
základní hodnoty

KA90DAI30

KG56FSB40

• třída spotřeby energie: A++1)
• spotřeba energie: 338 kWh/rok 2)
• užitný objem celkem: 522 l
• objem chladicí části: 359 l
• objem mrazicí části noFrost: 163 l
• doba skladování při poruše: 4 hod.
• mrazicí kapacita: 11 kg za 24 hod.
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW

• třída spotřeby energie: A+++1)
• spotřeba energie: 216 kWh/rok 2)
• užitný objem celkem: 480 l
• objem chladicí části: 251 l
• objem zóny blízko 0 °C: 124 l
• objem mrazicí části noFrost: 105 l
• doba skladování při poruše: 24 hod.
• mrazicí kapacita: 16 kg za 24 hod.
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW

Komfort
a bezpečnost

• barva dveří: nerez s povrchem antiFingerprint, barva bočních stran: šedá
• elektronická regulace teploty – LCD-displej
• funkce alarm

Chladicí prostor

Cena

2× chladicí akumulátor, 1× miska na led, zásobníky na vejce
KS10ZHC00 – komunikační modul pro spotřebiče Home Connect
Ready

49 990 Kč*

1)
2)
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zásobníky na vejce, 1× přívodní hadice

*

36 990 Kč*

V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

1× miska na led, zásobníky na vejce

1× miska na led, zásobníky na vejce

22 490 Kč*

18 490 Kč*
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Vestavná kombinace chladnička/mraznička
Výška niky: 1775 mm

iQ500 Výška niky: 1775 mm

Energie

lowFrost

Model
Spotřeba /
základní hodnoty

iQ300

Energie

hyperFresh
plus

softClosing
door

LED osvětlení

bigBox

lowFrost

LED osvětlení

bigBox

KI87SAD30 ploché panty

KI87VVS30 pojezdy

• třída spotřeby energie: A++1)
• spotřeba energie: 225 kWh/rok 2)
• užitný objem celkem: 270 l
• objem chladicí části: 209 l
• objem mrazicí části: 61 l
• doba skladování při poruše: 26 hod.
• mrazicí kapacita: 7 kg za 24 hod.
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

• třída spotřeby energie: A++1)
• spotřeba energie: 227 kWh/rok 2)
• užitný objem celkem: 272 l
• objem chladicí části: 209 l
• objem mrazicí části: 63 l
• doba skladování při poruše: 26 hod.
• mrazicí kapacita: 3 kg za 24 hod.
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort
a bezpečnost

• systém softClose (jemné dovírání dvířek)
• závěs dveří vpravo, volitelný
• freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní
senzorové technologii
• dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel
• oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
• funkce alarm

• závěs dveří vpravo, volitelný
• freshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní
senzorové technologii
• elektronické ovládání – LED ukazatele

Chladicí prostor

• automatické odtávání v chladicí části
• automatické odtávání v chladicí části
• LED osvětlení
• LED osvětlení
• funkce superChlazení
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5 (z toho
výškově nastavitelných: 4)
výškově nastavitelných: 4 ), z toho 1 dělitelná odkládací
plocha varioShelf s možností umístění do parkovací polohy,
1 odkládací plocha výsuvná easyAccess

Freshness System

• 1 přihrádka hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží
ovoce a zeleninu až 2× déle čerstvé

• 1 přihrádka freshBox

Mrazicí prostor

• systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje
proces odmrazování
• superMrazení se zamrazovací automatikou
• 2× transparentní mrazicí box, z toho 1× 1 bigBox
• varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin

• systém lowFrost – zabraňuje tvorbě námrazy a usnadňuje
proces odmrazování
• superMrazení se zamrazovací automatikou
• 2× transparentní mrazicí box, z toho 1× 1 bigBox
• varioZone – vyjímatelné odkládací plochy v mrazicím prostoru pro větší variabilitu skladování potravin

Rozměry (V × Š × H) spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

spotřebiče: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm
pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Příslušenství
Zvl. příslušenství
Cena

2× chladicí akumulátor, 1× miska na led, zásobníky na vejce

2× chladicí akumulátor, 1× miska na led, zásobníky na vejce

KS10Z020 držák na láhve

KS10Z020 držák na láhve

1)
2)
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*

27 490 Kč*

19 990 Kč*

V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vynikající nápady
pro čisté nádobí.
Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí. Mytí a sušení na nejvyšší
úrovni v myčkách Siemens.
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Plně vestavné myčky

Plně vestavné myčky

Plně vestavná myčka XXL, 60 cm

iQ300 Plně vestavná myčka, 60 cm

iQ300

Plně vestavná myčka, 60 cm

iQ300
Modrý bod ukazuje provoz myčky:
infoLight u plně integrovaných myček

Novinka

Novinka

V průběhu celého mytí je na zem promítán modrý
bod. Tak už z dálky vidíte, jestli myčka ještě myje,
nebo už skončila.

infoLight

Doživotní záruka na škody způsobené vodou:
aquaStop®
44 dB

44 dB

Energie

extrémě tichá

výška spotřebiče

přborová
zásuvka vario

extra sušení

varioSpeed
Plus

intensiveZone

varioPanty

infoLight

auto
45°C–65°C

46 dB

Energie

extrémě tichá

extra sušení

varioSpeed
Plus

intensiveZone

Energie

extrémě tichá

extra sušení

varioSpeed
Plus

intensiveZone

rackMatic

hodinový
program

sklo 40 °C

infoLight

technologie
střídavého mytí

rackMatic

hodinový
program

sklo 40 °C
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45°–65°

Model
Výkon a spotřeba

SX736X19NE

SN636X03NE

• náplň: 14 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++1)
• energie / voda: 266 kWh / 2660 l2)
• energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l3)
• třída účinnosti sušení: A 4)
• hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

• náplň: 14 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++1)
• energie / voda: 266 kWh / 2660 l2)
• energie / voda: 0,93 kWh / 9,5 l3)
• třída účinnosti sušení: A 4)
• hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Programy
a speciální funkce

• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco
50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
• 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extrasušení

• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
• 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra
sušení

Programy
a speciální funkce

• počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí
• 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra
sušení

Technologie
oplachování
a sušení

• speedMatic hydraulický systém
• dávkovací asistent
• iQdrive
• aquaSenzor, senzor naplnění

• speedMatic hydraulický systém
• dávkovací asistent
• iQdrive
• aquaSenzor, senzor naplnění

Technologie
oplachování
a sušení

• speedMatic hydraulický systém
• dávkovací asistent
• iQdrive
• aquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatelé stavu
a obsluhy

• ukazatel zbytkového času v minutách
• akustický signál ukončení programu
• infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
• ovládání shora
• barva ukazatele: modrobílá
• časová předvolba 1–24 hod.
• elektronický ukazatel nedostatku soli
• elektronický ukazatel nedostatku leštidla

• ukazatel zbytkového času v minutách
• akustický signál ukončení programu
• infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
• ovládání shora
• barva ukazatele: modrobílá
• časová předvolba 1–24 hod.
• elektronický ukazatel nedostatku soli
• elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Ukazatelé stavu
a obsluhy

• ukazatel zbytkového času v minutách
• akustický signál ukončení programu
• ovládání shora
• infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý)
• barva ukazatele: modrobílá
• časová předvolba 1–24 hod.
• elektronický ukazatel nedostatku soli
• elektronický ukazatel nedostatku leštidla

• systém košů varioFlex
• vario příborová zásuvka
• stříbrné XXL mycí koše
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného
rackMaticu
• sklopné přihrádky v horním koši (2×)
• sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×)
• 2 výklopné etažéry v horním koši
• varioPanty

• systém košů varioFlex
• vario příborová zásuvka
• stříbrné XXL mycí koše
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného
rackMaticu
• sklopné přihrádky v horním koši (2×)
• sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×)
• 2 výklopné etažéry v horním koši

Komfort

• aquaStop se zárukou

• aquaStop se zárukou
Bezpečnost
Rozměry (V × Š × H) 81,5 × 59,8 × 55 cm
SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy,
Zvláštní
držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů •
příslušenství
SZ73001 speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů • SZ73010 sklopné

Komfort

• aquaStop se zárukou
Bezpečnost
Rozměry (V × Š × H) 86,5 × 59,8 × 55 cm
SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava
Zvláštní
na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák
příslušenství
malých předmětů • SZ73015 nerezová dekorační lišta na těsnění
• SZ73045 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73300 držák na
skleničky na víno

Cena

Model
Výkon a spotřeba

81,5 × 59,8 × 55 cm
SZ72010 prodloužení aquaStop • SZ73000 SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů • SZ73005 nerezová dekorační lišta na těsnění • SZ73010 sklopné
panty • SZ73035 sada nerezových dekoračních lišt • SZ73055 nerezové
dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák na skleničky na víno

23 990 Kč*

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby
v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
3)
Spotřeba energie a vody v jednom mycím cyklu na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C.
Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
4)
Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

19 990 Kč*

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje všem
škodám způsobeným vodou – ať už na přívodní
hadici, nebo kvůli netěsnostem ve spotřebiči. Za
zaručenou bezpečnost v této oblasti ručí Siemens
po celou dobu životnosti myčky.

SN636X01GE
• náplň: 12 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++1)
• energie / voda: 258 kWh / 2660 l2)
• energie / voda: 0,9 kWh / 9,5 l3)
• třída účinnosti sušení: A 4)
• hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW

aquaStop®

• systém košů varioFlex
• stříbrné XXL mycí koše
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného
rackMaticu
• sklopné přihrádky v horním koši (2×)
• sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4×)
• vario koš na příbory ve spodním mycím koši

Rekordní čas mytí: hodinový 65 °C
Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro
normálně zašpiněné nádobí. Vše je perfektně
umyto a usušeno za pouhých 60 minut.

hodinový
program

Čisté a zářivé za třetinu času: varioSpeed Plus
Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí
doba mytí až o 66 %*. Délka zkráceného času se
okamžitě objeví na displeji. Výsledkem je optimálně čisté a suché nádobí v nejkratším možném
čase.

varioSpeed
Plus

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.

panty • SZ73055 nerezové dveře pro plně vestavné myčky • SZ73300 držák
na skleničky na víno

Cena

15 990 Kč*

1)

2)

24

25

Pračky a sušičky
Automatická pračka

waterPerfect
Plus

Objevte péči o prádlo
budoucnosti.

iQ500 Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

waveDrum

vlna – ruční
praní

anti-vibration
Design

super 40’

softDry
buben

Model
Výkon a spotřeba

WM14T360BY

WT45RV10CS

• kapacita: 8 kg
• třída spotřeby energie: A+++1)
• energie / voda: 137 kWh / 9900 l2)
• třída účinnosti odstředění: B
• max. počet otáček: 1400 ot./min.; zbytková vlhkost: 53 %
• hlučnost praní ve standardním programu bavlna 60 °C
s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 49
• hlučnost odstředění ve standardním programu bavlna
60 °C s plnou náplní v dB (A) re 1 pW: 74

• kapacita: 8 kg
• třída spotřeby energie: A++1)
• energie: 235 kWh3)
• třída účinnosti sušení: B na stupnici od G (nejméně účinný)
do A (nejúčinnější) 4)
• hlučnost: 65 dB (A) re 1 pW

Programy
a speciální funkce

• speciální programy: extra máchání/škrobení, košile/halenky, mix, odčerpání/odstředění, hygiena, super 15‘/30‘,
jeans/tmavé prádlo, vlna, jemné/hedvábí
• varioPerfect: optimalizované programy z hlediska času
nebo spotřeby energie pro vždy perfektní výsledek
• touchControl tlačítka: extra máchání, odložení konce
programu, start/pauza s reload funkcí (možností doplnění
prádla), ecoPerfect/speedPerfect, regulace počtu otáček/
bez odstřeďování

• speciální programy: vlna krátký, mix, outdoor, ručníky,
časový program teplý, časový program studený, spodní
prádlo, super 40‘, košile/halenky
• cyklus načechrávání prádla po ukončení programu
• touchControl tlačítka: start/pauza, šetrný, ochrana proti
zmačkání, délka programu, jemné nastavení stupně sušení,
24 hod. nastavení konce sušení

Komfort
a bezpečnost

• funkce reload: přerušte již běžící program, abyste do bubnu přidali jakékoliv zapomenuté prádlo
• objem bubnu: 63 l
• inovativní a nerezový prací buben waveDrum: vysoce efektivní a velmi šetrná péče o prádlo
• kovový háček zavírání dvířek
• komfortní zavírání
• iQdrive: nejvíce energeticky úsporná a nejtišší technologie
motoru
• antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod
• průtokový senzor pro optimální spotřebu vody
• waterPerfect Plus: optimální distribuce vody pro dokonale
čisté prádlo a maximální úsporu vody
• několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou
• 3D-systém vrchní vody
• plně elektronické ovládání všech standardních a speciálních programů vč. teploty jedním otočným voličem
• velký LED displej s ukazateli: průběhu programu, nastavené
teploty, počtu otáček, ukazatele zbytkového času v minutách
a nastavení konce praní až za 24 hod., doporučení náplně

• ochranný filtr bloku kondenzátoru
• autoDry technologie
• komfortní nastavení sušicích časových a senzorových
a speciálních programů jedním otočným voličem
• LED displej s ukazatelem zbývajícího času a nastavení
konce programu až za 24 hod., ukazatel průběhu programu
a speciálních funkcí
• systém sušení softDry: velký nerezový buben se speciální
strukturou a unašeči s měkkým povrchem pro jemnou péči
o prádlo
• antiVibration design: zaručuje větší stabilitu a tišší chod
• indikace plné kondenzační nádržky
• indikace pro vyčištění filtru
• dětský zámek ovládání
• signál na konci programu
• skleněná dvířka s rámem v barvě stříbrno-bílá
• komfortní zavírání
• závěs dvířek: vpravo
• kovový háček zavírání dvířek
• technologie tepelného čerpadla s chladivem R290 šetrným
k životnímu prostředí

Rozměry (V × Š × H) 84,8 × 59,8 × 59,9 cm

84,2 × 59,8 × 63,6 cm
• možnost podstavby při výšce niky 85 cm
• hloubka spotřebiče vč. dvířek: 65,2 cm
• hloubka spotřebiče s otevřenými dvířky: 109,1 cm

Zvláštní
příslušenství
Cena

WZ27410 spojovací sada • WZ27400 spojovací sada s výsuvem • WZ20600
koš na vlnu • WZ20160 sada pro odtok kondenzátu

• možnost podstavby při výšce niky 85 cm

Komfort, výkonnost a energetická účinnost: pračky, sušičky a kombinované
pračky se sušičkou Siemens vždy nabízejí ty nejmodernější technologie.
Inovativní funkce poskytují vynikající výsledky praní i sušení a navíc
zjednodušují váš každodenní život.

anti-vibration
Design

iQ300

WZ20490 podesta s výsuvem • WZ10130 přívod studené vody/prodl.
AquaStopu • WX975600 set pro upevnění k podlaze

13 990 Kč*

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních pracích cyklů a spotřeby v režimech
s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
3)
Spotřeba energie v jednom sušicím cyklu. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu
používání spotřebiče.
4)
Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu
stanoví jednotliví prodejci.

14 990 Kč*

1)

2)
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Rozměrové výkresy – pečicí trouby

Rozměrové výkresy – varné desky

Pečicí trouba

Indukční varná deska, 80 cm

HB6...

Rozměry v mm

Pečicí trouba

EH875FFB1E

Indukční varná deska, 60 cm

HB2...

Rozměry v mm

Kompaktní kombinovaná parní trouba

EH651FFC1E

Rozměry v mm

EX675FEC1E

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – odsavače par

Rozměrové výkresy – varné desky
Varná deska s odsáváním, 80 cm

Komínový odsavač par, 90 cm

EX875LX34E

Rozměry v mm

Plynová varná deska, 75 cm

28

Rozměry v mm

Indučkní varná deska, 60 cm

CS6..., CM6...

EP7A6QB20

Rozměry v mm

LC98KPP60

Rozměry v mm

Komínový odsavač par, 90 cm

Rozměry v mm

LC96QBM50

Rozměry v mm
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Rozměrové výkresy – odsavače par

Rozměrové výkresy – chladicí přístroje
Americká kombinace

Komínový odsavač par, 90 cm

KG39...

Rozměry v mm

Volně stojící kombinace

LC97FLP60

Rozměry v mm

KG56FSB40

Komínový odsavač par, 90 cm

Rozměry v mm

Americká kombinace

LC96BBM50

Rozměry v mm

KA90DAI30

Výsuvný odsavač par, 60 cm

Rozměry v mm

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

KI87VVS30

Rozměry v mm

KI87SAD30

Rozměry v mm

Rozměrové výkresy – myčky, pračka, sušička
Vestavná myčka, 60 cm

LI69SA683

Pračka

Sušička prádla

Rozměry v mm

SX736X19NE

30

Vestavná myčka, 60 cm

Rozměry v mm

SN636X03NE,
SN636X01GE

Rozměry v mm

WM14T360BY

Rozměry v mm

WT45RV10CS

Rozměry v mm
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Zákaznická linka: +420 251 095 511, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com
© 2019 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

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

• I mage obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
•M
 yslete prosím na několikanásobné použití tohoto prospektu
a předejte ho dalším zájemcům.
•T
 echnické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze

 eškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto
•V
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.

Q8ACZS0220

orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.

