
Megérint a jövő.

Meggyőző érvek.
A Siemens háztartási készülékek 
legfontosabb termékjellemzői



Minden nap keményen dolgozunk 
azért, hogy Önnek alacsonyabb 
legyen az energiaszámlája.

Kiemelkedő teljesítmény, alacsony energiafelhasználás: ecoPLUS készülékek 

a Siemens-től. A technológiai innovációknak köszönhetően lehetővé vált, hogy 

a Siemens háztartási készülékek kiemelkedő teljesítményt és maximális kényel-

met nyújtsanak a leghatékonyabb energiafelhasználás mellett. Az elmúlt évek-

ben is keményen dolgoztunk azon, hogy minden termék kategóriában csökken-

teni tudjuk a készülékek energiaigényét. A legenergiatakarékosabb készülékek 

az ecoPLUS jelet viselik. Így még könnyebben felismerheti a Siemens legenergia-

takarékosabb készülékeit vásárláskor – hogy hosszú távon mind a pénztárcáját, 

mind a környezetét kímélje. 
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Jobb átláthatóság az alacsonyabb 
fogyasztás érdekében. Az új energiacímke.

A magyarországi háztartások átlagos villamosenergia-fogyasztásának jelentős 
részét a háztartási készülékek teszik ki. A növekvő energiaárak miatt – a környe-
zetterhelés mellett – az ilyen jellegű személyes kiadásaink is emelkednek. 
Energiahatékony készülékek használatával azonban pénzt takaríthatunk meg 
a készülék hosszú élettartama alatt. Új készülék vásárlása esetén tehát ajánlott 
különös figyelmet fordítani az alacsony fogyasztási értékekre – mind víz, mind 
elektromos energia tekintetében.

Ezt az információt széles körben kommunikáljuk 1995 óta az európai energiacím-
ke egységesített víz- és energiafogyasztási adatainak megjelenítésével. Az elmúlt 
időszakban a technikai fejlődés azonban olyan helyzetet teremtett, melyben 
a legtöbb készülék a legjobb energiahatékonysági kategóriába tartozik, holott 
a fogyasztási értékeik a kategória követelményeinél sokkal jobbak. 

Az új energiacímke a hatékonysági osztályokat hét különböző színű csíkkal jelzi 
a legrosszabb energiahatékonyságtól (piros), a leghatékonyabb kategóriáig 
(zöld). Újdonság a kategóriákban, hogy három új energiahatékonysági osztályt 
(A+, A++ és A+++) vezettek be. Ezeken túl az országspecifikus címkéket felváltot-
ta egy nyelvektől függetlenül érthető, piktogramokkal megjelenő egységes cím-
ke. Újdonság továbbá, hogy ezentúl a címkén a zajszint-adatok is megtalálhatók. 
A víz- és energiafogyasztást minden termékcsoportnál éves értékekkel jellemzi 
az új nyomtatvány.

Az új címke bevezetése 2011. januárjától önkéntes alapon történik a mosó- és 
mosogatógépek, illetve a hűtőkészülékek kategóriáiban, azonban 2012. elejétől 
kötelezően, minden gyártónak az új címkét kell használnia az Európai Unión belül.

A Siemens az új európai szabványokat figyelembe véve az elsők között vezette be 
az új energiacímkét.



1  Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2  Energiahatékonysági osztály
3  Éves energiafogyasztás kWh-ban (a szabvány szerinti 24 órás mérési eredmények alapján)
4  Zajkibocsátási szint decibelben
5  Fagyasztótér nettó össztérfogata
6  Hűtőtér (minden nem csillag-jelöléssel ellátott tér) nettó össztérfogata
7  A szabvány száma

Hűtők és fagyasztók 

A hűtőkészülékek esetében a régi energiacímke is tartalmazta az A+ és A++ 
kategóriákat, az új azonban az A+++ kategóriával is kiegészül. Egy A++ energia-
osztályú hűtőkészülék 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt egy hasonló méretű A 
energiaosztállyal rendelkező készüléknél. Az A+++ energiaosztály pedig 60%-os 
energia-megtakarítást jelent az A-hoz képest, hasonló méretű készülékek esetén.
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Energiafogyasztás kWh/év
(A 24 órás szabvány szerinti
vizsgálat eredménye alapján)

A tényleges enegriafogyasztás
a használat és az elhelyezés
módjától függ.

A további információkat tartalmazó
adatlapot lásd a terméktájékoztatókban.

Az EN 153 (1990 május) szabvány alapján
A 94/2/EG, ill. 1/1998. IKIM rend. szerint

H t tér hasznos térfogata l
Fagyasztótér hasznos térfogata l

(dB(A) re 1 pW)

Alacsony energiafogyasztás

Magas energiafogyasztás

Zajszint

H t gép

Régi címke Új címke
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Mosogatógépek

Mosogatógépek esetében új energiacímke kerül bevezetésre, mely a régihez 
képest a következőképpen változik: három új energiaosztály, az A+, A++ és A+++ 
került rá az új energiacímkére. A legjobb energiahatékonysági osztály a mosoga-
tógépeknél (A+++) 30%-kal kevesebbet fogyaszt az A osztályhoz képest, míg 
az A++-os készülékek esetében ez az érték 21%. A tisztítási hatékonyság az új 
címkén már nem jelenik meg, de a minimum tisztítási hatékonyságot megha-
tározták a régi A osztály értékében. Az éves energiafogyasztás már magában 
foglalja a kikapcsolt, illetve az üzemkész állapotok éves energiafogyasztásait is.

1  Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2  Energiahatékonysági osztály
3  Éves energiafogyasztás kWh-ban (a szabvány szerinti évi 280 mosogatási ciklus alapján)
4  Zajkibocsátási szint decibelben
5  Szabvány szerinti terítékszám
6  Szárítási hatékonysági osztály
7  Éves vízfogyasztás literben (a szabvány szerinti évi 280 mosogatási ciklus alapján)
8  A szabvány száma
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Energiafogyasztás kWh/ciklus
(a gyártó által megadott szabványos
hidegvizes ciklusra vonatkozó 
teszt eredmények elapján)

A tényleges enegriafelhasználás 
a készülék használati módjától függ.

Szabványos terítékszám
Vízfogyasztás l / ciklus

A további információkat tartalmazó
adatlapot lásd a terméktájékoztatókban.

Az EN 50242 szabvány alapján
A 94/17/EG, ill. 7/2002. GM rend. szerint

Tisztítóhatás
A: legjobb

A: legjobb

G: legrosszabb

G: legrosszabb

Szárítóhatás

(dB(A) re 1 pW)

Alacsony energiafogyasztás

Mosogatógép

Magas energiafogyasztás

Zajszint

Régi címke Új címke



Mosógépek

A mosógépek esetében új energiacímke kerül bevezetésre, mely három új ener-
giaosztályt tartalmaz  (A+, A++ és A+++). Az A++ kategória 24, míg az A+++ 32%-
kal hatékonyabb az A osztálynál. A mosási hatékonyság lekerült a címkéről, de 
minden gépnek teljesíteni kell a régi A mosási hatékonyság kritériumot. Az éves 
víz- és energiafogyasztási értékek esetében különböző működési módokat vettek 
fi gyelembe: szerepel a 60 °C-os pamutprogram fogyasztása teljes illetve részleges 
töltettel, és a 40 °C-os pamut program is részleges töltettel. Ezeken felül az éves 
energiafogyasztás magában foglalja a kikapcsolt állapot energiafogyasztását is.

1  Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2  Energiahatékonysági osztály
3   Éves energiafogyasztás kWh-ban (a szabvány szerinti évi 220 mosási ciklus alapján)
4   Zajkibocsátási szint decibelben a mosási és centrifugálási ciklusokra, 60 °C-os pamut 

program esetén teljes töltetre
5  Szárítási-centrifugálási hatékonysági osztály
6  Töltősúly
7  Éves vízfogyasztás literben (szabvány szerinti évi 220 mosási ciklus alapján)
8  A szabvány száma
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Energiafogyasztás 
kWh / mosóprogram
(a “pamut, 60 °C” programra végzett
szabványos vizsgálati eredmény alapján)

A tényleges enegriafelhasználás 
a készülék használati módjától függ.

Ruhamennyiség (pamut) kg
Vízfelhasználás

A további információkat tartalmazó
adatlapot lásd a terméktájékoztatókban.

Az EN 60456 szabvány alapján
A 95/12/EG, ill. 77/1999. GM rend. szerint

Mosóhatás
A: legjobb

A: legjobb

Centrifuga fordulatszám:

G: legrosszabb

G: legrosszabb
Centrifuga hatékonyság

(dB(A) 1 pW) centrifugálás

Alacsony energiafogyasztás

Magas energiafogyasztás

Mosógép

Zajszint mosás

Régi címke Új címke
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60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén*

A Siemens mosógépek energiafelhasz-
nálásának változása 1996 és 2011 között

Energiafelhasználás Víz felhasználás

1996 2011 1996 2011

akár
-38 %

akár
-29 %

0,20
kWh

9,8
liter

7,0
liter

0,12
kWh

*  Összehasonlítva normál programon a WM 16Y840 
elöltöltős mosógép energiafelhasználását hasonló 
termékekkel 1996-ból.

Energiafelhasználás Víz felhasználás

1996 2011 1996 2011

akár
-50 %

akár
-60 %

0,10
kWh

1,33
liter

0,54
liter

0,05
kWh

Mosogatásonként, terítékenként*

A Siemens mosogatógépek energiafelhasz-
nálásának változása 1996 és 2011 között 

*  Összehasonlítva a normál programon az 
SN26U893EU-es mosogatógépet egy hasonló 
termékkel 1996-ból.

1999 2011

akár
-43 %

1,10
kWh

0,63
kWh

Energiafogyasztás DIN EN 50304 szerint*

A Siemens tűzhelyek energiafelhasz-
nálásának változása 1999 és 2011 között 

*  Összehasonlítva normál használat mellett 
HB38GB570 tűzhelyet egy hasonlótermékkel 
1999-ből.

24 óra alatt 100 literenként*

Siemens hűtőkészülékek energiafelhasz-
nálásának változása 1996 és 2011 között.

Fagyasztók Hűtő/fagyasztó
kombinációk

1996 19962011 2011

akár
-68 % akár

-73 %

0,50
kWh

0,55
kWh

0,16
kWh

0,15
kWh

*  Normál használat mellett a GS40NAW40 típusú 
fagyasztó és a KG36NSB40 típusú hűtő/fagyasztó 
kombináció energiafogyasztásának összehasonlítása 
egy hasonló méretű 1996-os gyártású Siemens 
modellével.

Innovációink alapvető célja természeti 
erőforrásaink megóvása.
A Siemens mosógépek, hűtő-fagyasztó készülékek, fagyasztók, mosogatógépek, 
valamint tűzhelyek nem csak lenyűgöző megjelenésükkel, hanem az energiataka-
rékosság terén is az élvonalba tartoznak.
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mosás kevesebb vízzel és árammal

  antiStain folttisztító automatika  14
foltspecifikus mosóprogram-család

 antiVibrations design   14
lecsökkentett rezgés és zajszint

 aquaSensor      16
mosószermaradvány-mentes mosás

 aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer      16
garancia a vízkárok ellen egy életen át 

 Automatikus mosószertartály-tisztítás   16
tiszta mosószertartály minden körülmények között

 Belső dobvilágítás   18
a ki- és berakodás gyerekjáték

 duoTronic   18
a kívánt szárazság kíméletesen

 ecoPerfect  18
kiemelkedően takarékos mosóprogramok

 Finommosás és selyemprogram   20
olyan kíméletesen mos, mintha csak kézzel mosnánk

 Gőz szárítás és frissítési program   20
 szárítás vasalás nélkül

 Gyapjú/kézi mosóprogram   20
gyengéd a kényes gyapjúhoz 

 heatPump   22
A-50% energiafogyasztású kondenzációs szárítógép 

  i-Dos automatikus mosószer-adagolás   22
milliliter pontosságú mosószer-adagolás az optimális vízfelhasználás érdekében

 Impregnáló program   22
világújdonság – mosni és impregálni egyszerre

Mosás / Szárítás
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 IQ Drive      24
a forradalmian új meghajtási technológia 

 Késleltetett indítás/maradékidő kijelzés   24
tisztaság időzítve

 Kondenzációs szárítás   26
nincs forrólevegő-kivezetés, így a készülék bárhol elhelyezhető

 LCD-kijelző piktogrammokkal   26
programok nyomonkövetése egy szempillantás alatt

 Magyar nyelvű szöveges kijelző  26
interaktív szöveges kijelző, egyszerű kezelhetőség, könnnyű áttekinhetőség

 Mix program  28
új fogalom a mindennapi mosásban

 Outdoor program   28
a mikroszálas sportruházat vízlepergető és légáteresztő marad

 Összeépítő keret   28
elegancia és praktikum szárító- és mosógépekhez 

 selfCleaning automatikus kondenzátor tisztítás   30
állandó hatékonyság erőfeszítés nélkül 

 softDry dobrendszer   30
különösen gyengéd és kíméletes szárítás

 speedPerfect   30
akár 60% időmegtakarítás a mosóprogramon 

 Súlyautomatika   32
kevés ruhát is takarékosan moshat

  super 15 perces mosás  32
világrekord a 15 perces mosóprogram

 super 30 perces mosás   32
tiszta ruha 30 perc alatt

Mosás / Szárítás
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    Oldal

 super 40 program   34
szárítás percek alatt

 Töltősúly szenzor   34
tökéletes és takarékos mosás automatikusan

 touchControl    34
érintőgombos kezelőpanel

 Többletvíz   36
öblítés mesterfokon

 Többszörös vízvédelem   36
megbízható védelem vízkárok ellen

 Töltöttség szenzor  36
méri a behelyezett ruhanemű mennyiséget, kíméli ruháit, 
környezetét, pénztárcáját

 Utántöltési funkció   38
a feledékenység nem akadály

 varioPerfect   38
lehetőség a választásra: időt vagy energiát takaríthat meg 

 varioSoft Dob   38
intenzívebb tisztítás a speciális dobkialakításnak köszönhetően 

 Vasaláskönnyítő program   40
mosás gyűrődés és ráncok nélkül 

 waterPerfect vízkezelési rendszer   40
mindig megfelelő vízmennyiség 

Mosás / Szárítás
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3D aquaSpar mosási rendszer:
mosás kevesebb vízzel és árammal

Előnyök
  Energiát, vizet, mosószert takarít meg azok hatékonyabb 

felhasználásával.

anti-vibration
Design

antiVibrations design:
lecsökkentett rezgés és zajszint

Előnyök
 Kiemelkedően csendes működés még centrifugáláskor is. 

antiStain folttisztító automatika:
foltspecifi kus mosóprogram-család

Előnyök
  16 féle foltípus mosása lehetséges külön hozzáadott 

speciális mosószer, vagy beállítás alkalmazása nélkül.

antiStain 
program
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Technikai háttér 
A 3D aquaSpar mosási rendszer egyidejűleg 
3 irányból, intenzívebben nedvesíti át a ruhane-
műt a speciális aszimmetrikus vízemelő lapátok-
nak, az úgynevezett „kaszkád”-öblítésnek,
és az erőteljesebben perforált mosódobnak 
köszönhetően.

Technikai háttér 
A különlegesen kialkaított oldalfalaknak köszön-
hetően a keletkező rezgések elnyelődnek – így 
biztosítva a csendes és rezgésmentes működést.

Technikai háttér 
A készülékben a különböző szennyeződés fajták 
tisztítását leghatékonyabban végző  mosási 
programok kerülnek eltárolásra, így a tökéletes 
végeredmény garantált.
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aquaSensor:
mosószermaradvány-mentes mosás

Előnyök
  Optimális vízfelhasználás. 
  Tökéletes végeredmény.

aquaSensor

aquaStop

aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer:
garancia a vízkárok ellen egy életen át

Előnyök
  A vízcsapot nem kell többé elzárni az aquaStop tökéletes 

biztonságot nyújt.

Automatikus mosószertartály-tisztítás:
tiszta mosószertartály minden 
körülmények között

Előnyök
 A mosószertartály elszíneződése és szennyeződése már a múlté.
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Technikai háttér 
Az aquaSensor elektronikus szemként funkcionál 
a mosógépben. A mosóvíz szennyezettségének, 
„zavarosságának” függvényében szabályozza az 
öblítések számát, vízmennyiségét, így minden-
kor tökéletes, mosószermaradványoktól mentes 
végeredményt biztosít.

Technikai háttér 
Egy duplafalú vízbekötőcsőből, elektronikus 
mágnesszelepekből, és egy, a gép aljában 
elhelyezett, úszókapcsolóval ellátott csepptálcá-
ból álló biztonsági rendszer, mely vízszivárgás 
esetén közvetlen a vízcsapnál zárja el 
a vízbevezetést.

Technikai háttér 
A készülék minden mosási ciklusban átöblíti 
a mosószertartályt, ezzel biztosítva, hogy
az elszíneződések vagy szennyeződések ne 
tudjanak kialakulni.
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Belső dobvilágítás:
a ki- és berakodás gyerekjáték

Előnyök
 A belső világítás könnyíti a töltet behelyezését.

Dobvilágítás

duoTronic:
a kívánt szárazság kíméletesen

Előnyök
  A ruhanemű kíméletesen, lágyan kerül szárításra, 

és olyan mértékben, amilyenben mi akarjuk.

ecoPerfect:
kiemelkedően takarékos 
mosóprogramok

Előnyök
  Akár 30%-kal alacsonyabb fogyasztási értékek 

az „A” energiaosztályhoz képest.

30%

Energia

A
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Technikai háttér 
A dobban elhelyezett világításnak köszönhetően 
a szárítandó ruhák jól szemügyre vehetők.

Technikai háttér 
Ön határozhatja meg, milyen szárazságú ruha-
neműre vágyik: vasalásszáraz, száraz, szekrény-
száraz és extra száraz - az Ön által beállított 
programnak megfelelően. Egy elektronikus 
érzékelő méri szárítás közben a ruhanemű ned-
vességtartalmát, és ennek megfelelően állítja be 
a program hosszát.

Technikai háttér 
A mosási program lefutási hosszát a készülék 
megnöveli, így akár az „A” osztálynál 30%-kal 
kevesebb víz és áram fogyasztása mellett képes 
tökéletes mosási végeredményt biztosítani.



20

Finommosás és selyemprogram:
olyan kíméletesen mos, mintha csak 
kézzel mosnánk

Előnyök
  Mosható, kényes selyem textíliáit kétkedés nélkül bátran 

rábízhatja.

Gőzszárítás és frissítési program:
szárítás vasalás nélkül

Előnyök
  A hétköznapi és üzleti ruházat sokszor nem szorul mosásra, 

csak frissítésre és/vagy a gyűrődések eltüntetésére, mely szárító 
segítségével is elvégezhető.

activeSteam
technology

Gyapjú/kézi mosóprogram:
gyengéd a kényes gyapjúhoz

Előnyök
  Kényes gyapjú ruhaneműkhöz ajánlott. Olyan kíméletes, 

mintha csak kézzel mosnánk, alapos átöblítéssel, a végén 
pedig kímélő centrifugával.

gyapjú-kézimosás
program
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Technikai háttér 
Ez a 30 °C-os fi nommosás program különösen 
kíméletesen bánik a selyem, szatén, viszkóz, és 
egyéb kényes mos nivalóval. Hosszú pihentetési 
fázisok és csökkentett dobfordulatszám alkal-
mazásával biztosítja, hogy a ruha ne károsodjon 
mosás közben.

Technikai háttér 
Gyűrődésmentesítés aktív gőz segítségével: 
a ruhákból el lehet tüntetni a makacs gyűrődé-
seket, megkönnyíti a vasalást, használható akár 
száraz, akár nedves ruhák esetében is. Ideális ágy-
neműk és nedves ingek gyűrődésmentesítésére. 
Frissítés aktív gőz segítségével: tökéletesen 
eltünteti a kellemetlen szagokat, ideális olyan 
ruházathoz is, amely csak vegyileg tisztítható. 

Technikai háttér 
A program mindössze 27 fordulat/perc dobfor-
dulatszámmal dolgozik (normál: 50 f/p), számos 
pihentetési, állófázis beiktatásával, majd kímélő 
végcentrifugálással.
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i-Dos automatikus mosószer-adagolás:
milliliter pontosságú mosószer-adagolás 
az optimális vízfelhasználás érdekében

Előnyök
  Vizet megtakarítani mosószer megtakarítás mellett: az 

automatikus mosószer-adagolással rendelkező i-Dos 
mosógépnél mindez a folyékony mosószer precíz adagolása 
révén teljes mértékben megvalósul.

heatPump:
A-50% energiafogyasztású kondenzációs 
szárítógép

Előnyök
  Összehasonlítva az elterjedt „B” osztályú szárítókkal 

az energiafelhasználás kevesebb, mint felére csökken.

Impregnáló program:
világújdonság – mosni és impregálni 
egyszerre

Előnyök
  A kényes és drága mikroszálas textíliák eredeti vízlepergető képessége 

látványosan megújul, és mindemellett megőrzik lélegző képességüket is! 
A tisztítással egyidejűleg a program egy speciális impregnálószer (NikWax) 
segítségével professzionálisan impregnálja a ruházatot.

Outdoor/
impregnált
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Technikai háttér 
A speciális szenzorok meghatározzák a betöltött 
ruha anyagát, súlyát, sőt, az automata progra-
mokban a szennyezettséget is. Így a ruha mosása 
milliliter pontossággal meghatározott mosószer-
mennyiséggel történik. Ezzel a túladagolás miatt 
szükséges kiegészítő öblítések fölöslegessé válnak, 
ezáltal további vízmennyiség takarítható meg.

Technikai háttér 
Levegőkondenzáció helyett speciális kompresz-
szort alkalmaz a szárítási folyamatban, mely 
jelentősen megnöveli a kondenzáció hatékony-
ságát. A készülékben elhelyezett hűtőkör hideg 
oldala a kondenzációt, a meleg a nedves ruha 
fűtését segíti elő.

Technikai háttér 
A mikroszálas sportruházatot gyártáskor speci-
ális adalékanyaggal kezelik, így vízlepergetővé 
és légáteresztővé válik. Ez a bevonat nem tart 
örökké, időszakos ápolásra szorul, mely az IQ 
sorozatú mosógépek speciális programjával, 
NikWax impregnálószer hozzáadásával könnye-
dén elvégezhető.
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IQ Drive:
a forradalmian új meghajtási technológia

Előnyök
  Az új egyenáramú motorok kb. 30%-kal takarékosabbak, 

csendesebbek, mint hagyományos társaik, és hosszabb 
élettartammal rendelkeznek.

Ing/blúz program:
speciális mosóprogram ingek, blúzok 
tisztításához

Előnyök
  Napi használatban lévő ruháit rövid mosóprogrammal 

gyorsan tisztíthatja kis mennyiségű ruhanemű esetén.

Ing/business

IQ Drive

Késleltetett indítás/maradékidő kijelzés:
tisztaság időzítve

Előnyök
 Mindig frissen mosott, kevésbé gyűrődött ruhaneműket kapunk. 
  A ruhaneműk rövidebb ideig fekszenek egymáson nedves 

állapotban a mosás befejeztével, így kevésbé gyűrődnek.
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Technikai háttér 
Az új szénkefe nélküli motorok alkalmazásával 
csendesebb működés érhető el hosszabb 
élettartam mellett.

Technikai háttér 
Vasalást nem igénylő, pamutból, vászonból, 
műszálból vagy kevert szövetből készült ingek 
alacsony centrifuga-fordulatszámon történő 
mosása.

Technikai háttér 
A mosóprogram akár 24 órával a beállí tás után is 
indulhat. Rendkívül hasznos, így mire hazaérkezik, 
mindig frissen mosott ruhanemű várja, és 
a maradék idő kijelzésnek köszönhetően elég 
egy gyors pillantás, hogy tudjuk, mikor lesz 
a program kész.
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LCD-kijelző piktogrammokkal:
programok nyomonkövetése egy 
szempillantás alatt

Előnyök
  Az összes lényeges funkció egy szempillantás alatt áttekinthető.
  A részletes információk mindenkor rendelkezésre állnak.
  Nagy méretének köszönhetően könnyen leolvashatók.

Kondenzációs szárítás:
nincs forrólevegő-kivezetés, így 
a készülék bárhol elhelyezhető

Előnyök
  A készüléket bármelyik helységben használhatja méretétől, 

átszellőztethetőségétől függetlenül. 
  Nincs szükség egyéb más előkészítésre (légkivezetés, víz, 

lefolyó), elegendő egy konnektor.

Magyar nyelvű szöveges kijelző:
interaktív szöveges kijelző, egyszerű 
kezelhetőség, könnnyű áttekinhetőség

Előnyök
  Egyszerű kezelést tesz lehetővé. 
  Nagyméretű, könnyen áttekinthető kijelző és programválasztás gombok.
  Foltspecifi kus programok igény szerint, valamint memória funkció 

az egyedi programok gyors eltárolására és lehívására.
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Technikai háttér 
Szimbólumokkal jelzi az aktuális programfázist, 
segítségével a centrifuga-fordulatszám, hőmér-
séklet, késleltetett indítás, gyerekzár egyaránt 
beállítható. Szárítógépek esetén a ruhanemű 
pillanatnyi szárazsági foka nyomonkövethető, 
nem beszélve a számtalan egyedi beállításról, 
mellyel készülékeink testreszabhatók.

Technikai háttér 
A készülék egy teljesen zárt rendszerben hűti le 
a meleg levegőt, és kondenzálja abból a nedves-
séget egy hőcserélő segítségével. A kondenzvizet 
egy időközönként ürítendő beépített gyűjtőtar-
tályba, vagy közvetlenül a lefolyóba vezetheti.

Technikai háttér 
Előre eltárolt foltfajták tisztítására alkalmas 
mosóprogramok, vagy más mosási tulajdon-
ságok gombnyomásra hívhatók elő a készülék 
memóriájából.



28

Outdoor program:
a mikroszálas sportruházat 
vízlepergető és légáteresztő marad

Előnyök
  A mikroszálas sportruházatok különlegesen kíméletes, 

alapos tisztítására szolgál, így azok hosszútávon megőrzik 
eredeti vízlepergető és légáteresztő képességüket.

Mix program:
új fogalom a mindennapi mosásban

Előnyök
  Kisebb ruhamennyiségek, különböző ruhaféleségek egyszerre 

moshatók, amivel időt, mosószert, vizet, egyszóval pénzt 
takarít meg.

Összeépítő keret:
elegancia és praktikum szárító- 
és mosógépekhez

Előnyök
  Kényelmessé teszi a mindennapi használatot és 

megkönnyíti a szárító feltöltését.

Outdoor



29

M
o

sá
s 

/ S
zá

rí
tá

s

Technikai háttér 
Egy magasabb mosási vízszintnek és egy 
meghosszabbított mosási ciklusnak 
köszönhetően rendkívül kíméletesen és ala-
posan tisztítja ruhaneműit az anyag eredeti, 
jótékony tulajdonságainak megőrzése mellett.

Technikai háttér 
Az egyszer használt, kevésbé szennyezett azonos 
színű ruhát, legyen az akár pamut, akár vegyes 
szálból készült, egyszerre lehet mosni az új mix 
program segít ségével. Ez nagy könnyítést jelent, 
mert a naponta váltott, egyszer hasz nált fehér-
nemű (ing, blúz, stb.) mindig tiszta lesz, és nem 
gyűlik össze hét végére. Mindez felezett dobtöltet 
és mosószermennyiség mellett érvényes.

Technikai háttér 
A készülékek közötti keret egy kihúzható lapot 
foglal magában, melyre a kimosott ruhákat 
tartalmazó kosár kényelmesen felhelyezhető, 
és innen praktikusan a szárítóba tehető.
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softDry dobrendszer:
különösen gyengéd és kíméletes szárítás

Előnyök
  Egy világszinten egyedülálló megoldás a softDry

dobrendszer, mely állandó, egyenletes légáramlást
és hőmérsékletet biztosít a dobban.

selfCleaning automatikus 
kondenzátor tisztítás:
állandó hatékonyság erőfeszítés nélkül

Előnyök
  Az öntisztító kondenzátorral rendelkező szárítógépek 

szárítási hatékonysága állandó a kondenzátor folyamatos 
tisztításának köszönhetően.

Öntisztítós
kondenzátor

softDry dobrendszer

speedPerfect:
akár 60% időmegtakarítás 
a mosóprogramon

Előnyök
  A speedPerfect opció használata lehetővé teszi, hogy 

bármelyik mosóprogramot* akár a felénél rövidebb 
időtartamúra rövidítsük.

max.

-60%

Idő
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Technikai háttér 
A dob fala és a szárítandó ruhaneműk között egy 
légpárna alakul ki, melyen a szárítandók egyen-
letesen oszlanak el, így a textíliák mechanikus 
igénybevétele minimálisra csökken.

Technikai háttér 
A szárítás során keletkező kondenzvíz felhaszná-
lásával a készülék minden ciklus alatt többször 
leöblítit a kondenzátor lemezeit, így azok haté-
konysága nem csökken.

Technikai háttér 
A speedPerfect opció alkalmazásával a készülék 
megnöveli a víz- és áramfelvételt, melynek 
következtében a program lefutási ideje 60%-kal 
csökken, úgy, hogy a tökéletes mosási végered-
mény megmarad.

* Kivétel: super15, öblítés, gyapjú



32

super 15 perces mosás:
világrekord a 15 perces mosóprogram

Előnyök
  Hihetetlen, de 15 perc alatt mosás, öblítés, centrifugázás és 

a ruha már szá rítható is! Ideális min den olyan háztartásban, 
ahol jelentős mennyiségben képződik egyszer hasz nált, 
kevésbé szennyezett ruhanemű.

Súlyautomatika:
kevés ruhát is takarékosan moshat

Előnyök
  A mosógépben kis töltetmennyiség esetén is optimális 

fogyasztási értékek mellett moshatunk.

super15

super 30 perces mosás:
tiszta ruha 30 perc alatt

Előnyök
 Rövidprogram enyhén szennyezett ruhaneműk tisztításához.

super30
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Technikai háttér 
A 3D felsőmosási rendszer részeit képző 
speciális emelőlapátok, erőteljesen perforált 
dob szolgálják az intenzívebb átnedvesítést
és egyenletesebb ruhaeloszlást, ez biztosítja 
a legrövidebb mosási időket.

Technikai háttér 
A mosógép a behelyezett ruhanemű által felvett 
vízmennyiség függvényében dönt a felhaszná-
landó vízmennyiségről, és ennek megfelelően 
az energiafogyasztásról.

Technikai háttér 
30 perces gyorsprogram könnyen kezelhető 
textíliák mosásához (pamut, vászon, műszál 
vagy kevert szövet). 3 kg töltet, mely 40 °C-on 
mosható.
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super 40 program:
szárítás percek alatt

Előnyök
 Nagyon rövid szárító program a kényes textiliák számára.

super40

Töltősúly szenzor:
tökéletes és takarékos mosás automatikusan

Előnyök
  Ez az intelligens technika felismeri a betöltött ruha mennyiségét,

és ezzel egyidőben mosószeradagolási ajánlást ad.

touchControl:
érintőgombos kezelőpanel

Előnyök
  Elegáns és különösen felhasználóbarát a Siemens mosógépek 

érintőgombos kezelőpanele.
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Technikai háttér 
Az optimális hőmérséklet-lefutásnak köszönhe-
tően a készülék kíméletesen, mindössze 40 perc 
alatt végzi el a szárítást.

Technikai háttér 
A dob felfüggesztésén mérleg található, ami 
a töltet valódi súlyát érzékeli, és ennek 
megfelelően segíti a mosószer adagolását.

Technikai háttér 
Elegendő a gombokat könnyedén megérinteni, 
és a kívánt funkciót máris kiválasztottuk. LED-
kijelző, valamint akusztikus szignál jelzi, hogy 
a mosóprogram elindult. A sima felületen nehe-
zebben képződik szennyeződés, és a tisztántar-
tás is jóval egyszerűbb.
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Többszörös vízvédelem:
megbízható védelem vízkárok ellen

Előnyök
 A többszörös vízvédelem megvéd a vízkároktól.

Többletvíz:
öblítés mesterfokon

Előnyök
 A mosott ruha teljesen mentes a mosószermaradványoktól.

Töltöttség szenzor:
méri a behelyezett ruhanemű mennyiséget, 
kíméli ruháit, környezetét, pénztárcáját

Előnyök
  Mindenfajta programhoz és ruhaféleséghez kijelzi az optimális 

töltetmennyiséget. Kis ruhamennyiségek is gazdaságosan 
moshatók víz, energia és mosószer tekintetében egyaránt. 
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Technikai háttér 
Egy speciális duplafalú vízbekötőcsőből, és gépen 
belüli csőrendszerből áll, mely az átlagos hálózati 
nyomás hétszeresére van méretezve. 
A túlfolyás elleni védelem és a mosás közbeni 
betöltőnyílás zárolása szintén a rendszer része. 
Ez a megoldás az összes mosógépnél megtalálha-
tó, így teljeskörű védelmet nyújt a vízkárok ellen.

Technikai háttér 
A beiktatott extra öblítésnek köszönhetően 
a ruhák tökéletesen mosószermentesek lesznek. 
Allergiás vagy kisgyermekes felhasználók számá-
ra otimális megoldás.

Technikai háttér 
A ruhák által felvett víz mennyiségét mérve 
a készülék pontosan szabályozza a mosás során 
elhasznált víz és áram mennyiségét.
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varioPerfect:
lehetőség a választásra:
időt vagy energiát takaríthat meg

Előnyök
  A mosóprogramok módosításával csökkenthető a mosási 

idő, vagy az energiafogyasztás.

Utántöltési funkció:
a feledékenység nem akadály

Előnyök
 A kifelejtett ruhadarabok utólag is a készülékbe helyezhetők.

varioSoft Dob:
intenzívebb tisztítás a speciális 
dobkialakításnak köszönhetően

Előnyök
  Gyorsabb és kíméletesebb mosás az egyedülálló 

dobrendszernek köszönhetően.

varioSoft
dobrendszer
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Technikai háttér 
Megnövelve az energia- és vízfelvételt a prog-
ramidő jelentősen lecsökken. Ha megnöveljük 
a programidőt, vizet és áramot takarítunk meg.

Technikai háttér 
A Start/Pause kapcsoló használatával a mosó-
program megszakítható, és további töltet he-
lyezhető a gépbe. A mosás ezután ugyanabban 
a fázisban folytatható.

Technikai háttér 
A mosódob palástjának felületén elhelyezkedő 
speciális vízcsepp formájú kiemelkedéseknek, és 
az egyedi kialakítású aszimmetrikus vízemelőla-
pátoknak köszönhetően a dob forgásirányának 
függvényében változik a mosási intenzitás. Így 
a ruhaféleséghez kiválasztott megfelelő program 
kíméletesen, lágyan, vagy erőteljesen, intenzí-
ven tisztítja ruhaneműit.



40

waterPerfect vízkezelési rendszer:
mindig megfelelő vízmennyiség

Előnyök
  A készülék megvizsgálja a behelyezett töltetet, és annak 

megfelelően választja ki a szükséges vízmennyiséget.

Vasaláskönnyítő program:
mosás gyűrődés és ráncok nélkül

Előnyök
  A kimosott ruha kevésbé gyűrődik a vasaláskönnyítés 

opció használatával.

vasaláskönnyítés

waterPerfect
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Technikai háttér 
Az átfolyós vízmérő és az üstbe helyezett 
vízmennyiségmérő megállapítja a töltet jellegét 
és mennyiségét, így a készülék csak a szükséges 
vízmennyiséget használja fel.

Technikai háttér 
A beiktatott fellazító és csökkentett 
fordulatszámú centrifuga szakaszoknak 
köszönhetően (intervallum centrifuga) 
a program végén a ruhák simábbak, 
könnyebben vasalhatók lesznek.



Hűtés / Fagyasztás

    Oldal

 Ajtónyitást segítő fogantyú   44
könnyű nyitás akár azonnal a zárás után is

 Aktív fi gyelmeztető rendszer   44
hosszú távú frissesség biztosítva

 Állítható lábak elöl és görgők hátul   44
segítség a hűtők beállításához

 Bárrész  46
minibár a konyhában

 Belső ventilátor/ Dinamikus hűtés   46
gyorsabb hűtés több élelmiszer számára

 bigBox   46
XXL méret XXL méretű élelmiszerekhez

 Bottle timer  48
italok mindig a legjobb hőfokon

 coolBox   48
optimális hely halak, húsok számára 

 crisperBox  48
friss zöldség és gyümölcs minden nap 

 Holiday funkció  50
energiatakarékosság a távollétünkben

 hydroFreshBox  50
tökéletes frissesség: hydroFresh fiók

 Jég- és vízadagoló   50
koktélbár otthon, pofonegyszerűen

 Kivehető krómozott palacktartó   52
egyszerűség és praktikum

 LCD-kijelző touchControllal   52
átláthatóság és kényelem

 LED-kijelző touchControllal   52
kezelés egy érintéssel
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Hűtés / Fagyasztás

    Oldal

 LED-világítás   54
az ételek mindig reflektorfényben

 lowFrost   54
kevesebb leolvasztás

 multiAirfl ow-System, dinamikus hűtés  54
egyenletes levegőeloszlás a hosszabb frissességért

 noFrost rendszer   56
nincs többé leolvasztás

 szuperHűtés/szuperFagyasztás  56
védelem a már lehűtött élelmiszereknek 

 twinCenter  56
elegáns megjelenés, tökéletes funkció 
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Állítható lábak elöl és görgők hátul:
segítség a hűtők beállításához

Előnyök
 A hűtő elhelyezését megkönnyítő megoldások.

Aktív fi gyelmeztető rendszer:
hosszú távú frissesség biztosítva

Előnyök
  Figyelmezteti a felhasználót egy a hűtő- vagy fagyasztótérben 

fellépő hőmérsékletingadozásra.

Ajtónyitást segítő fogantyú: 
könnyű nyitás akár azonnal a zárás után is

Előnyök
 Egyszerű, egykezes azonnali ajtónyitás még visszazárás után is.
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Technikai háttér 
A hűtőkészülék mozgatását nagyban könnyítő 
kerekek hátul találhatók, melyeken a készülék 
szabadon mozgatható. Az elöl lévő szintezőlá-
bak segítségével a függőleges pozíció könnyen 
beállítható.

Technikai háttér 
A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedésével 
járó zavart azonnal jelzi egy piros lámpa és egy 
hangjelzés*. 

*modelltől függő funkció

Technikai háttér 
Az alacsony belső hőmérsékletből fakadó 
vákuum miatt nehezebb lehet az ajtónyitás. 
Ezt könnyíti meg ez a fogantyú, amivel valóban 
gyors, egykezes műveletté válik ez 
a tevékenység.
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bigBox:
XXL méret XXL méretű élelmiszerekhez

Előnyök
  A megfelelő hely nagyobb méretű ételek számára 

(pl.: torták, szárnyasok).

Belső ventilátor/ Dinamikus hűtés:
gyorsabb hűtés több élelmiszer számára

Előnyök
  Gyorsabb lehűtés minden polcszinten, a frissesség hosszabb 

távon megmarad.

Bárrész:
minibár a konyhában

Előnyök
  Gyors hozzáférés a gyakran használt italokhoz a hűtőajtó 

kinyitása nélkül.

bigBox
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Technikai háttér 
A 25 cm magasságú extra nagy (sz. x ma. x mé.: 
40 x 25 x 39 cm) fagyasztófi ók nagyméretű élel-
miszerek számára is elegendő helyet biztosít.

Technikai háttér 
Egy, a belsőtérben elhelyezett ventilátor biztosítja 
az egyenletes hőeloszlást és az élelmiszerek 
gyors lehűtését. Még gyakori ajtónyitás esetén is 
gyorsabban visszaáll a kívánt hőmérséklet. 

Technikai háttér 
A side-by-side hűtők ajtaján található kis 
méretű nyíláson keresztül könnyen hozzáfér-
hetünk az ajtórekeszekben vagy a középső 
polcokon lévő ételekhez/italokhoz.
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coolBox:
optimális hely halak, húsok számára

Előnyök
  Elkülönített fi ók halak, húsok, felvágottak, és egyéb gyorsan 

romló élelmiszerek számára. Frissességüket hosszabb távon 
megőrzik. 

 A hűtőtérben elhelyezett élelmiszerek nem veszik át a szagokat.

crisperBox:
friss zöldség és gyümölcs minden nap

Előnyök
  A hűtőtér elkülönített része, mely a zöldség- és 

gyümölcsféleségek tárolására szolgál.

Bottle timer:
italok mindig a legjobb hőfokon

Előnyök
 Speciális üzemmód palackozott italok hűtéséhez.
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Technikai háttér 
Az elválasztott fi ókba hátulról jut be a száraz, 
hideg levegő, mely a hűtőtérnél hűvösebb kör-
nyezetet biztosít a halak és húsok számára.

Technikai háttér 
A rekesz alján található csúszó zsalu 
segítségével állítható a bejutó külső levegő 
mennyisége, így a páratartalom is. A rekesz alja 
hullámos, így a behelyezett ételek nem állnak 
a csapadékvízben, a könnyű használatot fi ókba 
integrált kerekek segítik.

Technikai háttér 
A hűteni kívánt palackot a mélyhűtőbe helyezve 
a szükséges idő elteltével a készülék jelzi, hogy 
az ital a megfelelő hőmérsékletűre hűlt le.
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hydroFreshBox:
tökéletes frissesség: hydroFresh fi ók

Előnyök
 Zárható fi ók a friss zöldségek/gyümölcsök tárolására.

Holiday funkció:
energiatakarékosság a távollétünkben

Előnyök
 Takarékos üzemmód csökkentett használat mellett.

Jég- és vízadagoló:
koktélbár otthon, pofonegyszerűen

Előnyök
  side-by-side hűtők kényelmi funkciója víz és jégkocka 

adagoláshoz.
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Technikai háttér 
Szabályozható páratartalmú fi ók, amely megaka-
dályozza az élelmiszerekből kiáramló kondenzált 
nedvesség távozását, így a zöldségek és gyümöl-
csök nem száradnak ki és hosszabb ideig frissek 
maradnak. A hullámos aljzatnak köszönhetően 
az élelmiszerek nem érintkeznek a doboz alján 
összegyűlt vízzel, ez is a frissesség megtartását 
segíti. A hydroFresh fi ók használatával a zöldségek 
és gyümölcsök kétszeres ideig eltarthatók. 

Technikai háttér 
Üzemmód hosszabb távollét esetére. A készü-
lék hűtőterében +14 °C, a mélyhűtőben -18 °C 
hőmérsékletet biztosít, így kerülve el a felesleges 
energiahasználatot.

Technikai háttér 
A mélyhűtő ajtajába épített víz-, jég- és tört-
jég-adagolók hálózati szűrt vizet használnak. 
Gombnyomásra választhatjuk ki az adagoló által 
biztosított jégfajtát. 
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LCD-kijelző touchControllal:
átláthatóság és kényelem

Előnyök
 LCD-kijelző a funkciók megjelenítéséhez.

Kivehető krómozott palacktartó:
egyszerűség és praktikum

Előnyök
  Polcok közé függeszthető, palackok tárolására szolgáló 

tartozék.

LED-kijelző touchControllal:
kezelés egy érintéssel

Előnyök
 Elég egy fi nom érintés. Sima felület, könnyű tisztántarthatóság.
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Technikai háttér 
Nagy felületű LCD-kijelző, amelyet érintőgom-
bok egészítenek ki. Elegáns üvegfelület, hát-
térvilágítással. Mindez biztosítja a kényelmes, 
egyszerű kezelést és könnyű tisztíthatóságot. 

Technikai háttér 
Biztosítja a hűtőtrében a megfelelő helykihasz-
nálást, hiszen a palackok fektetve is a hűtőbe 
helyezhetők. 

Technikai háttér 
Az érintőgombos kezelőszervek praktikusan, 
könnyen áttekinhetően kerültek elrendezésre, 
mely egyszerű, gyors kezelést tesz lehetővé. 
A sima felület kevésbé szennyeződik, egy 
mozdulattal áttörölhető. 
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LED-világítás:
az ételek mindig refl ektorfényben

Előnyök
 Energiatakarékos világítás, mely nem igényel karbantartást.

lowFrost: 
kevesebb leolvasztás

Előnyök
  Csökken a jégképződés, így a fagyasztóteret lényegesen kevesebbszer 

kell leolvasztani, illetve kevesebb energiát fogyaszt a készülék. 
  Az új elpárologtató rendszer elhelyezkedésének köszönhetően pedig 

különlegesen nagyméretű élelmiszerek is tárolhatók a fagyasztótérben.

multiAirfl ow-System, dinamikus hűtés:
egyenletes levegőeloszlás a hosszabb 
frissességért

Előnyök
  Gyorsabb lehűlést garantál és egyenletesebb hőeloszlást 

biztosít.

multiAirflow-
System
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Technikai háttér 
A LED felhasználásával készült világítás 
világosabb belteret biztosít, energiaigénye 
alacsonyabb, mint a hagyományos világításé, 
és élettartama többszörösen felülmúlja azt. 

Technikai háttér 
Az elpárologtató rendszer a fagyasztótér pa-
lástjában kapott helyet, így csökken a jégkép-
ződésre hajlamos hideg felület, ezáltal pedig 
kevesebbszer kell leolvasztani a készüléket. 
Mivel a fagyasztótér belső oldalai egyenletes 
hőmérsékletűek, a képződő jégréteg vékonyabb, 
így az energiafogyasztás is alacsonyabb lesz. 

Technikai háttér 
A lehűtött levegőt szintenként, egyenletesen 
juttatja vissza a hűtőtérbe, így egyenletesebb 
hőeloszlást, gyorsabb lehűlést, ezáltal 
hosszabb távú frissességet eredményez ez a 
funkció. 
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noFrost

noFrost rendszer:
nincs többé leolvasztás

Előnyök
  Nem kell többé a fagyasztótér fáradságos és időigényes 

kézi leolvasztásával bajlódnia.

szuperHűtés/szuperFagyasztás
védelem a már lehűtött élelmiszereknek

Előnyök
  A frissen behelyezett nagymennyiségű hűtendő és 

fagyasztandó élelmiszerek gyorsan elérik a kívánt 
hőmérsékletet.

szuperfagyasztás

twinCenter
elegáns megjelenés, tökéletes funkció

Előnyök
 Letisztult megjelenés, ragyogó külső.
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Technikai háttér 
Az aktív noFrost technikával ellátott készülékek-
ben egy speciális keringtető rendszer működik, 
mely a hűtött hideg levegőt a fagyasztótér 
minden sarkába eljuttatja, eközben az áramló le-
vegő magával viszi a nedvességtartalmat, mely 
a készüléken kívül elpárolog. Ezzel a megoldás-
sal szükségtelenné válik a készülék rendszeres 
leolvasztása. 

Technikai háttér 
A behelyezett élelmiszerek mennyiségének 
függvényében, az adott gomb benyomása után 
szabályozza a maximális fagyasztási teljesít-
ményt a hűtőkészülék, amíg azok elérik a kívánt 
hőmérsékletet, majd visszakapcsol az általunk 
beállított hőmérsékletnek megfelelő normál 
üzemmódra a hűtő- vagy fagyasztótérben 
egyaránt.

Technikai háttér 
Páros készüléktípus, mely egy hagyományos 
hűtőből és egy noFrost rendszerű fagyasztóból 
áll. Külső megjelenésük azonos, így biztosítva a 
harmonikus látványt a konyhában.
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    Oldal

 3D hőlégbefúvás   62
sütés 3 szinten gyorsan, takarékosan

 activeClean öntisztító automatika   62
vége a fáradtságos sütőtisztításnak

 Automatikus gyorsfelfűtés   62
akár 30% időmegtakarítás a felfűtés során

 Biztonsági kikapcsolás  64
automatikus lekapcsolás a sütők és a főzőlapok esetében

 cookControl  64
sütés könnyedén: elektronikus sütőautomatika

 countDown funkció   64
visszaszámlálás hangjelzéssel

 discControl   66
praktikus és elegáns kezelőszerv

 ecoClean öntisztító rendszer   66
sütőtisztítás egyszerűen

 Egykezes gyújtás   66
gázláng gombnyomásra

 Elektronikus programóra   68
ínycsiklandó ételek időzítve

 Fém zsírszűrő    68
kényelmes tisztaság mosogatógéppel tisztítva

 fl ameTronic    68
gázfőzőlap elektronikus vezérléssel

 Forraló elektronika   70
gyorsabban elkészülő fogások 

 Gyermekzár   70
védelem a kíváncsi kezek ellen

 highSpeed főzőzóna   70
a főzés akár 20%-kal kevesebb időt vesz igénybe

Sütés / Főzés
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    Oldal

 hydroBaking   72
kívül ropogós, belül zamatos

 Indukciós főzőlap   72
gyorsan felmelegszik és gyorsan lehűl

 Intenzív fokozat  72
az ételszag hatékony eltávolítására

 Kettős WOK-égő  74
nagy teljesítményű égő két lánggyűrűvel

 Kiviteli formák   74
elegáns megjelenés és sokféleség

 Magyar nyelvű szöveges kijelző (LCD)   74
párbeszéd szöveges kijelzővel

 Maradékhő-kijelzés   76
figyelmeztető jelzés a forró főzőmezőkhöz

 Melegentartó fi ók   76
mindig meleg ételek és edények

 Melegentartó zóna   76
az elkészült ételek melegentartásáért

 Memória funkció   78
a kedvenc ételek egyetlen gombnyomásra

 Munkapult megvilágítás (softLight)    78
elegáns megjelenés, ragyogóbb látvány

 Nagyméretű, hőszigetelt betekintő ablak    78
hogy mindenre rálásson

 powerBoost   80
a nagyobb sebességért és teljesítményért 

 Reteszelhető sütőajtó   80
zárható/automatikusan záródó sütőajtó 

 Süllyeszthető kezelőgombok   80
nagyobb kezelési és tisztítási komfort

Sütés / Főzés
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    Oldal

 Sütőkocsi   82
könnyű hozzáférhetőség, nagyobb biztonság

 Sütőszenzor  82
nincs többé leégett étel

 Sütőzóna  82
tökéletesebb sütés állandó hőmérsékleten

 Szimbólumos kijelző   84
kiválasztás gyorsan és egyszerűen

 Teleszkópos sütősínek   84
biztonság és kényelem

 Teleüveg sütőajtó   84
mindig tiszta rálátás

 Timer (időzítő)   86
a főzőmező, amely nem felejt

 titanGlanz   86
világos, csillogó, könnyen tisztítható sütőtér bevonat

 touchControl kezelés   86
nagyobb kényelem és tisztaság

 touchSlider    86
egy könnyed simítás, és már el is készült kedvenc fogása

 Törlési védelem    86
könnyű tisztíthatóság akár működés közben is

Sütés / Főzés
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Automatikus gyorsfelfűtés:
akár 30% időmegtakarítás a felfűtés során

Előnyök
 Időmegtakarítás felfűtéskor azonos energiafelhasználás mellett.

activeClean öntisztító automatika:
vége a fáradtságos sütőtisztításnak

Előnyök
  Pirolitikus (leégetéses) elven működő tisztítási mód, mely magas 

hőmérsékleten (400-500 °C között) a teljes sütőtérre 
és az arra alkalmas tartozékokra egyaránt kiterjed. 

  Nem szükséges minden sütés után alkalmazni. 
  Nincs szükség vegyszerek használatára.

3D hőlégbefúvás:
sütés 3 szinten gyorsan, takarékosan

Előnyök
  A sütőben egyszerre akár 3 szinten is süthető étel, 

ezzel nem csak idő, hanem energia is megtakarítható.
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Technikai háttér 
Anélkül biztosít közel 30%-os időmegtakarítást 
az előmelegítésnél, hogy megnőne az energia-
felhasználás. A sütők felszereltségétől függően 
két formában (mechanikus forgatógombos és 
automatikus nyomógombos megoldások) áll 
rendelkezésre. Ezen felfűtési fázisban a sütőtér 
összes hőforrása „teljes erővel” dolgozik, majd a 
kívánt hőmérséklet elérésekor visszaáll (automa-
tikusan) az általunk már beállított üzemmódra. 

Technikai háttér 
Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb 
módon: gombnyomásra. Az activeClean öntisztí-
tó funkció bekapcsolásával a sütőtérben találha-
tó szennyeződések magas hőmérsékleten leég-
nek a sütő faláról. A sütőtér alján hátramaradó 
hamut egyszerűen ki lehet törölni. Az öntisztító 
automatika a legmakacsabb szennyeződéseket is 
eltávolítja, még az arra alkalmas tartozékokról is.

Technikai háttér 
A készülék sütőtere oly módon lett kialakítva, 
hogy 3D hőlégbefúvás üzemmódban 
a behelyezett 3 tepsi között is egyenletes 
a hőeloszlás.
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countDown funkció:
visszaszámlálás hangjelzéssel

Előnyök
 A sütőn elektronikus óra állítható be a sütési idő méréséhez.

cookControl: sütés könnyedén: 
elektronikus sütőautomatika

Előnyök
  A konyhaművészet manapság igen egyszerű: 

a Siemens automata programjának kiválasztásával kedvenc 
ételei tökéletesre főzve, sütve, illetve párolva kerülnek 
az asztalra.

Biztonsági kikapcsolás:
automatikus lekapcsolás a sütők 
és a főzőlapok esetében

Előnyök
  Teljesítményfokozat függvényében meghatározott biztonsági 

időtartamok.
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Technikai háttér 
A beállított időtartam elteltével a készülék 
erős hangjelzést bocsájt ki a készülék 
kikapcsolása nélkül.

Technikai háttér 
Az elektronikus sütőautomatika közel 70 
különböző programja közül választhat, mellyel 
a húsokat és halakat tökéletesen el tudja készíteni.
 A kezelhetőség nem is lehetne egyszerűbb: 
Önnek csupán a programot szükséges 
kiválasztani, az étel súlyát megadni, majd ízlé-
sének megfelelően beállítani (mint pl. közepes 
vagy angolosan) – minden más a sütő dolga.

Technikai háttér 
A beállított fokozattól függően bizonyos idő 
eltelte után automatikusan kikapcsolja a sütőt, 
főzőzónát, amennyiben az huzamosabb ideje 
megszakítás nélkül működik.



66

Egykezes gyújtás:
gázláng gombnyomásra

Előnyök
  Az elektromos gyújtáshoz nincs szükség gyufára vagy öngyújtóra, 

akár egy kézzel is biztonsággal kezelheti.

ecoClean öntisztító rendszer:
sütőtisztítás egyszerűen

Előnyök
  Regenerálható (hatékonysága megújítható, felfrissíthető). 
  A sütőtérben keletkező szennyeződések könnyedén eltávolíthatók. 

Jelentős szagmegkötő funkcióval bír és utólagosan beépíthető.

discControl:
praktikus és elegáns kezelőszerv

Előnyök
  Kényelmes és gyors kezelőszerv rendszer kerámia 

főzőlapokhoz.

discControl
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Technikai háttér 
A szabályzó gombba épített elektromos 
gyújtószerkezet a gomb lenyomására azonnal 
begyújtja az égőt.

Technikai háttér 
Az új eljárásnak köszönhetően a különleges, kissé 
érdes kerámia felület már sütés közben magába 
szívja a zsíros szennyeződéseket, és egyúttal 
csökkenti a kellemetlen szagok képződését. 
A hátfal szinte minden új Siemens sütőben 
ecoClean bevonattal ellátott, az oldalfalak és a 
tető kiviteltől függően tartalmazza a bevonatot, 
vagy külön megrendelhető.

Technikai háttér 
A kivehető és könnyen tisztítható mágneses 
tárcsák segítségével gyorsan szabályozhatók a 
kerámialap beállításai. Eltávolításukkal biztosít-
ható az akaratlan üzembe helyezés. Gyorsaság 
és elegancia, mely különleges megjelenéssel 
párosul.
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Fém zsírszűrő:
kényelmes tisztaság mosogatógéppel 
tisztítva

Előnyök
  A páraelszívóknál könnyen kivehető és tisztítható szűrőbetét, 

akár mosogatógépben is mosható. 
  Költségtakarékos, mert nem kell cserélni.

Elektronikus programóra:
ínycsiklandó ételek időzítve

Előnyök
  Komfortosabb sütés vagy párolás: az időtartam előre, 

pontosan beállítható. 
  Nem feledkezhetünk meg a sütő kikapcsolásáról.

fl ameTronic:
gázfőzőlap elektronikus vezérléssel

Előnyök
  A gázégők begyújtását és működését egy innovatív 

vezérlőelektronika felügyeli. 
  A gázfőzőlap kezelése egyszerű, megegyezik egy 

kerámialapéval.
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Technikai háttér 
Korróziómentes nemesacél többrétegű zsírszűrő, 
mely hatékonysága mellett könnyen kivehető, 
mosható.

Technikai háttér 
A különböző sütési módok adott, előre megha-
tározott időben való elindítását, majd leállítását 
teszi lehetővé, például mikor hazaérünk, forrón 
vár minket az elkészült étel. Mindemellett 
„timer” funkcióval is szolgál, mely az ételek 
megforgatásásra, további összetevők hozzá-
adására fi gyelmeztet. Egyes modelleknél hozzá 
tartozó billentyűzár funkcióval.

Technikai háttér 
A speciális fl ameTronic vezérlésű gázégők az 
automatikus újragyújtással gondoskodnak az égők 
folyamatos és zavarmentes üzeméről. Amennyiben 
azok bármilyen okból kialudnának, a vezérlés újra-
gyújtja a gázégőt és a beállított lángnagyságon főz 
tovább. Amennyiben az automatikus újragyújtási 
kísérletek valamilyen okból nem járnának sikerrel, 
a vezérlés 10 másodperc után egy központi szelep 
segítségével elzárja a gázt. 
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Gyermekzár:
védelem a kíváncsi kezek ellen

Előnyök
 Hatásosan véd a kíváncsi gyermekkezektől és a téves kezeléstől.

Forraló elektronika:
gyorsabban elkészülő fogások

Előnyök
  Az étel kifutása és leégése nélkül biztosítja az automatikus 

forralás és továbbfőzés lehetőségét.

Gyermekzár

highSpeed főzőzóna:
a főzés akár 20%-kal kevesebb időt 
vesz igénybe

Előnyök
  Majd 20%-os időmegtakarítás. 
 Gyorsabb felmelegedés forraláskor, visszamelegedés fritteléskor.
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Technikai háttér 
Ez a funkció zárolja a sütő vagy kerámialap 
minden programját és funkcióját, és megakadá-
lyozza a készülék véletlen bekapcsolását.

Technikai háttér 
A főzőzóna először maximális teljesítményre 
kapcsolva felfűt adott forralási intervallum 
beiktatásával (általunk beállítható, a fokozatsza-
bályzó gombok segítségével), majd bizonyos idő 
eltelte után automatikusan visszakapcsol 
a kiválasztott fokozatra, és azon főz tovább.

Technikai háttér 
Az edénytől és az étel mennyiségétől függően 
akár 20%-nyi idő is megtakarítható, mely az új, 
növelt hőátadású üvegkerámiának és a tovább-
fejlesztett fűtőelemeknek köszönhető.
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Indukciós főzőlap:
gyorsan felmelegszik és gyorsan lehűl

Előnyök
  Gyorsan, hatékonyan, energiatakarékosan és biztonságosan 

végzi feladatát.

hydroBaking:
kívül ropogós, belül zamatos

Előnyök
  Különleges sütési mód a kiszáradásra hajlamos ételek 

készítéséhez.

hydroBaking

Intenzív fokozat:
az ételszag hatékony eltávolítására

Előnyök
  A konyhából a sütés-főzés során keletkező kellemetlen 

szagok hatékonyan eltávolíthatók.
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Technikai háttér 
Az indukciós zóna felismeri a ráhelyezett edényt, 
annak méretét, és automatikusan alkalmazkodik 
hozzá. Ebből eredően nem „fűti” feleslegesen 
konyháját, egyszóval maximális energiahatékony-
sággal működik. Az indukciós eljárásnak köszön-
hetően a főzőzónák nem melegszenek fel, így 
a tisztítás is gyerekjáték.

Technikai háttér 
A sütés során felszabaduló nedvesség a zárt 
szellőztetőrendszernek köszönhetően a sütő-
térben marad, így különösen a kelt tésztából 
készült ételek (pl.: kenyérfélék, fonott kalács) 
megőrzik nedvességtartalmukat, belül zaftosak, 
kívül ropogósak lesznek.

Technikai háttér 
A páraelszívó teljesítményének különlegesen in-
tenzív fokozata, mely hatékony szellőztetést tesz 
lehetővé erős szagok vagy pára keletkezésekor.
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Kettős WOK-égő:
nagy teljesítményű égő két lánggyűrűvel

Előnyök
 Tökéletes végeredmény bármilyen ételhez.

Kiviteli formák:
elegáns megjelenés és sokféleség

Előnyök
  A kerámialapok éleinek kialakítása többféle eltérő változatban 

is lehetséges.

Magyar nyelvű szöveges kijelző (LCD):
párbeszéd szöveges kijelzővel

Előnyök
  Szöveges kijelzőn informálja a felhasználót a kiválasztott 

automatikus programról, a hozzá tartozó sütési módról, 
hőmérsékletről, időtartamról.
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Technikai háttér 
A két lánggyűrű teljesítménye rugalmasan 
szabályozható, így lehetővé teszi, hogy a főzés 
intenzitása széles tartományon belül állítható 
legyen.

Technikai háttér 
Keretes kivitel, Facetten design, keret nélküli 
kivitel.

Technikai háttér 
A magyar nyelvű szöveges kijelző segítségével 
előre beállított ételfajták közül választhatunk, 
az alapanyag súlyát kell megadnunk. A beállítási 
javaslatok segítségével további ételek sorát 
készíthetjük el az automatikus működésnek 
köszönhetően.
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Melegentartó fi ók:
mindig meleg ételek és edények

Előnyök
  Edényelőmelegítés. 
  Élelmiszerek felolvasztása.
  Ételek, italok melegentartása. 
  Pároláshoz ideális, 25 kg-ig terhelhető.

Maradékhő-kijelzés:
fi gyelmeztető jelzés a forró főzőmezőkhöz

Előnyök
  Biztonság. Egy szempillantás alatt nyomon követhetők 

a még forró főzőmezők. 
  Energiatakarékos a melegentartás és a továbbfőzés 

lehetősége miatt.

Melegentartó zóna:
az elkészült ételek melegentartásáért

Előnyök
  Melegentartás 66 és 100 ºC közötti hőmérsékleten. 
  A felszolgálásra váró ételek akár hosszabb ideig is melegen 

tarthatók.
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Technikai háttér 
Nemesacél előlap, teljes telszkópos kihúzha-
tóság, üvegkerámia lap alá rejtett fűtőszálak, 
rejtett teljesítményszabályzó gomb 40-80 °C-os 
intervallumban.

Technikai háttér 
2 fokozatban H (95 °C<), illetve h (65 °C<) 
betűvel tájékoztat a továbbfőzéshez vagy 
melegentartáshoz még felhasználható hőről.

Technikai háttér 
A normál főzőzónáktól eltérő hőmérsékletű és 
formájú terület szolgálja az ételek kényelmes 
melegentartását.
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Munkapult megvilágítás (softLight):
elegáns megjelenés, ragyogóbb látvány

Előnyök
  Nem csak elegáns megjelenést, de kitűnő látási viszonyokat 

is biztosít.

Memória funkció:
a kedvenc ételek egyetlen gombnyomásra

Előnyök
  Olyan ételek esetében, melyeket gyakran készít, nem kell többé

minden alkalommal újra beállítani a készüléket.

Nagyméretű, hőszigetelt betekintő ablak:
hogy mindenre rálásson

Előnyök
  A megnövelt sütőablaknak köszönhető en kényelmesen 

nyomon követhetjük a sütés folyamatának minden fázisát, 
és tehetjük ezt anélkül, hogy a sütőajtót ki kellene nyitnunk.
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Technikai háttér 
Páraelszívóknál a világítás bekapcsolásakor 
a maximális fényerő nem azonnal, hanem 
fokozatosan, néhány pillanattal később alakul 
ki. Kikapcsoláskor is ugyanilyen elegánsan, rövid 
átmenetet követően szűnik meg teljesen a fény.

Technikai háttér 
A számtalanszor felülírható memória eltárolja
az Ön által megadott beállításokat, és a memó-
ria gomb megnyomásával azonnal indítható ez 
az eltárolt program.

Technikai háttér 
A sütőajtó többrétegű hőszigetelő üvegezéssel 
rendelkezik, melyek folyamatosan átszellőzte-
tettek, ennek köszönhetők az alacsony felületi 
hőmérsékletek (40-50 °C), még 180-200 °C-os 
belső hőmérsékletek esetén is (1 órányi műkö-
dés után mért adat).
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Reteszelhető sütőajtó:
zárható/automatikusan záródó sütőajtó

Előnyök
  A pirolitikus öntisztással rendelkező készülékek ajtaja 

mechanikai retesszel zárható.

powerBoost:
a nagyobb sebességért és teljesítményért

Előnyök
  Maximum 10 percig magasabb teljesítménnyel főzhetünk 

a kiválasztott főzőzónán.
  A melegítéskor bekapcsolt funkció segítségével lerövidíthető 

a melegítési fázis.

Süllyeszthető kezelőgombok:
nagyobb kezelési, és tisztítási komfort

Előnyök
  A kezelőfelület könnyebben, alaposabban tisztítható, 

könnyű kezelhetőséget és maximális biztonságot nyújt, 
távolról is egyértelműen látszik, hogy üzemben van-e a készülék.
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Technikai háttér 
A pirolitikus program működésekor a készü-
lék mechanikai úton akadályozza meg az ajtó 
véletlen nyitását. Ez a zár a szöveges kijelzővel 
rendelkező készülékek esetében a menüből 
külön aktiválható.

Technikai háttér 
Az indukciós főzőlapok esetében a powerBoost 
funkció segítségével bármely főzőzóna teljesít-
ménye kb. 50%-kal megnövelhető, így a melegí-
tés kb. 35%-kal gyorsabb.

Technikai háttér 
A kezelőgombok egy könnyed mozdulattal 
a kezelőpanelbe visszasüllyeszthetők.
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Sütőkocsi:
könnyű hozzáférhetőség, 
nagyobb biztonság

Előnyök
  Mindkét kéz szabadon marad, könnyű hozzáférhetőséget 

biztosít ételkölteményeinkhez. 
  A sütőajtó nyitásakor nem kell hajlongani. 
  Könnyen tisztítható, mivel a sütőkocsi kivehető. 

Sütőkocsi

Sütőzóna:
tökéletesebb sütés állandó hőmérsékleten

Előnyök
  Gyorsabban süthetünk az egyenletesebb hőeloszlásnak 

és a nagyobb felületnek köszönhetően.

Sütőszenzor:
nincs többé leégett étel

Előnyök
  Biztonságos és egészséges sütést tesz lehetővé 

(nincs olajtúlhevülés). 
 Egy szignál jelzi a megfelelő hőmérséklet elérését. 
 Négy hőmérsékleti szint minden alkalmazási területhez. 
 Energiatakakarékos, egészséges és gyors.

Sütőszenzor
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Technikai háttér 
A sütőkocsi 1971-es feltalálása óta különleges 
biztonságot kínál sütőinknél. Az ajtóra rögzített 
sütőlapok és rostélyok a sütő kinyitásakor az 
ajtóval együtt kigördülnek, és könnyen hozzáfér-
hetővé válnak például a sült meglocsolásához, 
ízesítéséhez, az elkészült ételt pedig kényelme-
sen, felülről lehet kiemelni.

Technikai háttér 
Egy ideális főzőzóna a nagyméretű, egyenletes 
hőeloszlást igénylő, sokszor ovális sütőedények 
számára (pl. római tál).

Technikai háttér 
Egy hőmérsékletfüggő ellenállás vezérli a zóna 
felfűtését, és ezáltal kontrollálja a ráhelyezett 
serpenyő hőmérsékletét. A szenzoros sütés maxi-
mális biztonságot nyújt, mert megakadályozza, 
hogy túlhevülés következtében az olaj meggyul-
ladjon, vagy az edény károsodjon. 
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Szimbólumos kijelző:
kiválasztás gyorsan és egyszerűen

Előnyök
  Gyors, egyszerű, könnyen áttekinthető elektronikus 

forgatógombos és nyomógombos kezelés, piktogrammos 
kijelző, nagyfokú „önállóság”.

Teleüveg sütőajtó:
mindig tiszta rálátás

Előnyök
  Könnyen tisztítható (igény szerint kivehető), hornyoktól, 

élektől mentes, rejtett zsanérokkal rendelkezik. 
  Rakodófelületként is használható.

Teleszkópos sütősínek:
biztonság és kényelem

Előnyök
  Könnyebb hozzáférhetőség az ételekhez. 
  Nem kell a forró sütőtérbe nyúlnunk, tehát az égésveszély kizárva.
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Technikai háttér 
A készülék a kiválasztott sütési funkciót pikto-
grammal jelzi. Az előre beállított programok 
P1-P40-ig választhatók, jelentésüket a használati 
útmutató tartalmazza.

Technikai háttér 
A legtöbb Siemens sütő ajtajának belső oldalát 
egyetlen sima üveglap borítja. Erre kényelmesen 
ráhelyezhető a kihúzott tepsi, és a teljesen sima 
felület tisztítása is egyszerű.

Technikai háttér 
A Siemens beépíthető sütők többsége már alap-
felszereltségként tartalmaz teleszkópos sütősínt, 
vagy azok igény esetén külön megrendelhetők. 
Kiviteltől függően 1-, 2- vagy 3-szintű teleszkó-
pos sütősínek könnyítik meg a háziasszonyok 
munkáját, teszik könnyebben hozzáférhetővé a 
készítendő fi nomságokat. A teleszkópos sütő-
sínek még megterhelt állapotban is csendesen, 
gördülékenyen működnek hosszútávon, és nem 
veszélyezteti őket a külső szennyeződés veszélye.
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Timer (időzítő):
a főzőmező, mely nem felejt

Előnyök
  Nincs több elforrt, leégett étel, nincs szükség 

folyamatos felügyeletre.

titanGlanz:
világos, csillogó, könnyen tisztítható
sütőtér bevonat

Előnyök
  Ellenálló a lecsöppenő gyümölcs- és lekvárfoltokkal szemben. 
  Modern formatervezés, látványos, erőteljesebb, egyenletesebb 

megvilágítás a világosabb belső térnek köszönhetően. 
  Sima, karcolásálló, könnyen tisztítható felület.

touchControl kezelés:
nagyobb kényelem és tisztaság

Előnyök
  Érintőgombos, egyszerű kezelés. 
  Sima, könnyen tisztán tartható, esztétikus felület.
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Technikai háttér 
Egyes Siemens főzőlapok rendelkeznek timer 
(időzítő) funkcióval is, mellyel beállítható az 
egyes főzőzónák működési ideje. A beállítás a fő-
zés megkezdésekor, vagy közben is elvégezhető. 
A beállított idő letelte után a főzőzóna automati-
kusan lekapcsol.

Technikai háttér 
A szürke színű titanGlanz zománcozással a 
belső tér tökéletesen harmonizál a készülékek 
modern külsejével. A titanGlanz modern, vilá-
gos, megnövelt savállóságának és mechanikus 
ellenállóképességének köszönhetően különösen 
hosszú élettartamú bevonat.

Technikai háttér 
A kerámialapok optikai szenzorai az üveglap 
alatt kerültek elhelyezésre, melyek egy enyhe 
érintéssel működtethetők.
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touchSlider:
egy könnyed simítás, és már el is készült 
kedvenc fogása

Előnyök
 Gyors, kényelmes, elegáns.
 A teljesítményfokozat közvetlen érintéssel választható ki.

touchSlider

Törlési védelem:
könnyű tisztíthatóság akár működés 
közben is

Előnyök
  A kezelőfelületre került szennyeződések (pl. kifutott ételek) 

eltávolíthatók anélkül, hogy a készüléket ki kellene kapcsolni.
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Technikai háttér 
A touchSlider segítségével egy könnyed érin-
téssel végighaladunk a 17-fokozatú hőskálán.  
Természetesen minden más funkció, mint 
a forraló elektronika, időzítés, vagy memó-
riafunkció egy érintéssel aktiválható, illetve 
reaktiválható.

Technikai háttér 
Egy külön funkció üzembehelyezésével a keze-
lőszervek kikapcsolhatók, így azok tisztításakor 
elkerülhető a beállítások véletlen elkapcsolása.
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Mosogatás

    Oldal

 13 és 14 teríték   92
14 teríték, ami akár 162 különböző darabot is jelenthet

 Állítható felsőkosár   92
teret varázsolhatunk az alsókosárban a pizzás tányér, tálaló, 
sültes tál számára is

 aquaSensor   92
mindig optimális víz- és energiahasználat

 aquaStop     94
elektronikus védelem a vízkárok ellen a teljes élettartamon át

 Automata mosogatási programok    94
tökéletes végeredmény egy gombnyomásra 

 dossierAssistent     94
forradalmi mosószeradagoló rendszer

 ecoStar2   96
takarékosság megkettőzve

 emotionLight  96
elegáns, praktikus, látványos

 Féltöltet   96
kosártól független mosogatás kevés edény esetén is

 Gyerekzár, nyomógombzár   98
megóvja a balesetektől kíváncsi gyermekeit

 higiéniaPlus    98
a higiéniaprogram választásával eltávolítható minden baktérium

 Hőcserélő   98
gyengéd és takarékos tisztítás

 Időprogramozás, 1-24 és 1-19 óra, maradékidő-kijelzés  100
tisztaság időzítve

 infoLight   100
fényjelzés a program végén
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Mosogatás

    Oldal

 intenzívZóna   100
fent kíméletes, lent erős víznyomás

 rackMatic   102
a teljesen telített felsőkosár egy mozdulattal a kívánt magasságba
állítható

 speedMatic   102
rendkívül gyors mosogatás

 speedMatic kompakt   102
erős és rugalmas az Ön konyhája számára – kevesebb helyigénnyel

 Talpas pohártartó, csészetartó, tálalóeszköz     104
rugalmasság minden töltethez

 Töltöttség szenzor    104
kevés edény mosogatásánál víz- és áram-megtakarítás 

 Variálható kosárrendszerek (vario, varioPlus, varioFlexPlus)   104
maximális variálhatóság

 varioSpeed   106
mosogatás kétszeres sebességgel

 zeolith® szárítás  106
az új, energiatakarékos szárítás
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aquaSensor:
mindig optimális víz- és energiahasználat

Előnyök
  Még alaposabb, még takarékosabb. Energiát és vizet takarít 

meg az edények szennyezettségének függvényében. 
Még jobb mosogatási eredmény.

Állítható felsőkosár:
teret varázsolhatunk az alsó kosárban 
a pizzás tányér, tálaló, sültes tál számára is

Előnyök
  Bármikor teret nyerhetünk túlméretes edényeink számára 

az alsó kosárban.  

13 és 14 teríték:
14 teríték, ami akár 162 különböző 
darabot is jelenthet

Előnyök
  14 teríték egyidejűleg mosogatható alacsony vízfogyasztás 

mellett.

aquaSensor
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Technikai háttér 
A mosogatóvíz szennyezettségi fokának függvé-
nyében szabályozza az aquaSensor a szükséges 
vízmennyiséget, a mosogatási és az öblítési 
periódusok időtartamát.

Technikai háttér 
A dupla görgősornak köszönhetően a felsőkosár 
annak teleszkópos sínjén egy könnyed mozdu-
lattal magasságában áthelyezhető (+/-5cm).
Több hely, nagyobb lábosok, vagy például 
hosszútalpú borospoharak számára.

Technikai háttér 
Egy teríték 6-féle darabból áll (mélytányér, lapos 
tányér, desszertes tányér, csésze, csészealj, 
pohár). Ehhez jön még az 5 db evőeszköz, illetve 
még mosogatásonként egy ovális tál, illetve 
négy további tálaláshoz használt eszköz.
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dossierAssistent:
forradalmi mosószeradagoló rendszer

Előnyök
   A tabletta egészben feloldódik a mosogatási folyamat megfelelő 

szakaszaiban, ezzel teljes mértékben biztosított, kontrollált 
és garantált az optimális mosogatási eredmény.

Automata mosogatási programok:
tökéletes végeredmény egy 
gombnyomásra

Előnyök
  A készülék automatikusan választja ki a szükséges mosogatási 

hőmérsékletet az edények szennyezettségének függvényében.

aquaStop:
elektronikus védelem a vízkárok ellen 
a teljes élettartamon át

Előnyök
  Az aquaStop biztonsági rendszer lehetővé teszi, hogy 

a hálózati vízcsapot többé ne kelljen elzárni.

aquaStop
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Technikai háttér 
A mosogatótabletta teljes feloldódását teszi 
lehetővé egyrészt a mosogatóajtó felső részére 
integrált mosogatószer tartó, másrészt a felső-
kosár elejében kialakított kosárka, ahova a prog-
ramlefutás során a tabletta beleesik.

Technikai háttér 
Az aquaSensor által kiértékelt eredmények alap-
ján, a mosogatóvíz szennyezettségének függ-
vényében választja meg a vezérlés a szükséges 
vízmennyiséget és a megfelelő mosogatási hőmér-
sékletet az adott intervallumból: kímélő 35-45 °C, 
normál 55-65 °C, vagy intenzív 65-75 °C.

Technikai háttér 
Egy dupla mágnesszeleppel ellátott vízbiztonsági 
rendszer, mely a duplafalú vízbekötőcsőből, illetve
a készülék alján elhelyezett csepptálcából áll. A cső, 
vagy a készülék szivárgása esetén elektronikusan 
zárolja közvetlen a vízcsapnál a víz útját. A készülék 
kikapcsolt állapotában a mágnesszelelpek zárt 
állapotban vannak, ezért a rendszer nincs nyomás 
alatt, így bátran magára hagyhatjuk a készüléket 
a mosogatás, illetve egy hosszabb távú elutazás 
alkalmával is.
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Féltöltet:
kosártól független mosogatás kevés 
edény esetén is

Előnyök
  Kis mennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség 

a féltöltet mosogatási funkció. Az edények a felső- illetve alsó-
kosár bármelyikébe és bárhová behelyezhetők és a mosogatási 
folyamatot jelentős víz és energia megtakarításával végzi.

emotionLight:
elegáns, praktikus, látványos

Előnyök
   Az emotionLight világítás elegáns megjelenést és jó 

láthatóságot biztosít.

ecoStar2:
takarékosság megkettőzve

Előnyök
  Nagyon alacsony víz- (7l) és energiafogyasztás (0,71kWh) 

minden mosogatáskor.

emotionLight
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Technikai háttér 
A készülék csökkentett szivattyúteljesítménnyel 
dolgozik, a váltókaros technikának köszönhető-
en mindkét mosogatókar mozgásban marad.

Technikai háttér 
A be- és kipakolás során a készülék belseje két 
nagy teljesítményű mélykék LED-lámpa megvilá-
gítása révén jól belátható és mutatós lesz.

Technikai háttér 
A beépített öblítővíz újrahasznosítási 
képességnek és a zeolith® szárítási 
technológiának köszönhetően a készülék 
rendkívüli hatékonysággal képes 13 terítéket 
elmosogatni.
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Hőcserélő:
gyengéd és takarékos tisztítás

Előnyök
  Kevés energiafelhasználással, kíméletesen tisztít a hőcserélő 

segítségével.

higiéniaPlus:
a higiéniaprogram választásával 
eltávolítható minden baktérium

Előnyök
  Teljesen kórokozómentes edények különleges felhasználóknak.

Gyermekzár, nyomógombzár:
megóvja a balesetektől kíváncsi 
gyermekeit

Előnyök
  Meggátolja a téves kezelést és az ajtónyitást 

(mechanikus gyermekzárral rendelkező modellek esetén).

higiénia

Gyermekzár

hőcserélő
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Technikai háttér 
Az edények kíméletesen, higiénikusan kerül-
nek mosogatásra és szárításra (külső levegő 
hozzávezetése nélkül). A csillogó végeredmény 
mellett energiát takarít meg azáltal, hogy egy 
adott fázis mosogatóvizéből előmelegíti 
a következőhöz szükséges mennyiséget, 
amivel az edényeket is kíméli a szélsőséges 
hőmérsékletváltozások elkerülésével.

Technikai háttér 
Függetlenül a választott mosogatási programtól 
a belső hőmérséklet nem csökken 70 °C alá, így 
a mosogatás végeredménye higiénikusabb.

Technikai háttér 
Egyes mosogatógépeink elektronikus nyomó-
gombzárral, illetve mechanikus gyermekzár-
funkció val vannak ellátva, melyek segítségével 
a kicsapó forró gőz, vagy a hegyes evőeszközök 
által okozott balesetek könnyen elkerülhetők.
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intenzívZóna:
fent kíméletes, lent erős 
víznyomás

Előnyök
  Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosárban 

a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet segítsé-
gével biztosított a tökéletes eredmény.

infoLight:
fényjelzés a program végén

Előnyök
 Jól látható programvége-jelzés.

Időprogramozás, 1-24 és 1-19 óra, 
maradékidő-kijelzés:
tisztaság időzítve

Előnyök
  Mindig frissen mosott edény vár minket, és még az 

éjszakai áram kedvező tarifáit is kihasználhatjuk.

IntenzívZóna
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Technikai háttér 
Az erősen szennyezett edények számára a 
speedMatic mosogatógépek alsó kosarában 
lehetőség van erősebb víznyomás és magasabb 
hőmérséklet választására. Ezzel párhuzamosan a 
felsőkosárban marad a normál nyomás, így bizto-
sítva az ott elhelyezett kényesebb darabok, mint 
például a poharak vagy porcelánok védelmét.

Technikai háttér 
A mosogatóprogram végén a készülék piros 
fénnyel a padlóra világít, így jelezve a program 
lejártát.

Technikai háttér 
Modelltől függően 1–24 vagy 1–19 órával 
halaszthatja el a program indítását, így bármikor 
a frissen mosogatott edények várják.
A program a nekünk megfelelő időpontban 
fejeződik be. A maradékidő-kijelzés segítségével 
pedig a rendelkezésre álló idő jól tervezhető.
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speedMatic kompakt:
erős és rugalmas az Ön konyhája 
számára – kevesebb helyigénnyel

Előnyök
  A 45 és 60 cm magassággal és 59 cm szélességgel az új 

beépíthető kompakt mosogatógép praktikusan illeszkedik minden 
konyhabútorba – egységes konyhaképet biztosítva az Ön számára.

speedMatic:
rendkívül gyors mosogatás

Előnyök
 Kiemelkedő gyorsaság tökéletes végeredmény mellett.

rackMatic:
a teljesen telített felsőkosár egy 
mozdulattal a kívánt magasságba 
állítható

Előnyök
  Még teljesen bepakolt felsőkosár esetén is csak egy könnyed 

mozdulat a magasságállítás.

rackMatic
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Technikai háttér 
A 6 és 8 teríték kedvező helykihasználást biztosít 
többfajta igényt kielégítve az egyedülállók, a kis 
létszámú családok, vagy irodák részére.
A készülék méretei megegyezek az elterjedt 
bútoripari szabványokban használtakkal.

Technikai háttér 
A továbbfejlesztett szivattyúrendszernek, kis 
ellenállású szűrőknek és optimalizált belső víz-
mozgató berendezéseknek köszönhetően a nor-
mál ciklusú mosóprogram (eco 50 °C) az egyik 
legrövidebb a piacon. Ez a beállítások további 
módosításával akár csökkenthető is.

Technikai háttér 
A felsőkosár két oldalsó karjának megnyomásá-
val három különböző szintű felsőkosár-beállítást 
választhatunk.
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Töltöttség szenzor:
kevés edény mosogatásánál
víz- és árammegtakarítás

Előnyök
  Mindig optimális víz- és áramfelhasználás.

Talpas pohártartó, csészetartó, tálalóeszköz:
rugalmasság minden töltethez

Előnyök
 Minden formájú és méretű edény jól elhelyezhető.

Variálható kosárrendszerek:
(vario, varioPlus, varioFlexPlus)
maximális variálhatóság

Előnyök
  Rugalmas variálhatóság az alsó- és a felsőkosarakban, így 

bármilyen edénnyel, vagy akár pezsgőskehellyel találkozunk,
nincs lehetetlen.

varioFlexPlusvarioFlexPlus
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Technikai háttér 
A töltöttség felismerése egy szenzor révén való-
sul meg, mely a víz szintjét ismeri fel. Ameny-
nyiben a gépben több edény van, a vízszint 
csökken, és vizet vesz fel a gép. Kevesebb edény 
esetén a vízfogyasztás kevesebb. Így garantált 
a fogyasztás megfelelő szabályozása.

Technikai háttér 
A különböző méretű talpaspoharakat, csészé-
ket lehajtható, döntött szögben is rögzíthető 
tüskesorral és kengyelek segítségével lehet 
elhelyezni.

Technikai háttér 
Az alsó- és a felsőkosarak felszereltsége, a ki-
egészítő tartók, és a tüskesorok variálhatósága a 
készülék kategóriájának megfelelően különböző 
mértékű. Adott szinttől az osztható evőesz-
köztartó, kosár, pohárrögzítő és további extrák 
jelennek meg.
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zeolith® szárítás:
az energiatakarékos szárítás

Előnyök
  A zeolit ásvány a készülék alsó, zárt részében helyezkedik el, és 

speciális tulajdonsága, hogy megköti a vizet, miközben hőt bo-
csájt ki. Mivel minden újabb mosogatási ciklusban regeneráló-
dik, hatása a készülék egész élettartama alatt biztosított. Ezen 
folyamat révén a mosogatógép a kiváló szárítási eredmény 
mellett jelentős, akár 20%-nyi energiát is megtakaríthat.

varioSpeed:
mosogatás kétszeres sebességgel

Előnyök
  Egy gombnyomás, és az új varioSpeed programmal máris a felére 

redukálódik a mosogatási idő! Szabadon választható a felhasználó 
számára, hogy az idő, vagy a minimális fogyasztás a pillanatnyi 
elsődleges szempont. Természetesen a csökkentett időtartam 
rögtön megjelenik a kijelzőn is. 

varioSpeed

zeolith® szárítás
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Technikai háttér 
1.  Szárítási fázis: a zeolit megköti a nedvessé-

get és ezzel párhuzamosan hőt bocsájt ki 
magából.

2.  Mosogatási fázis: a hő kibocsájtása után a 
következő tisztítási fázisban a zeolit ásvány 
regenerálódik a befektetett hő hatására, ezért 
ismét kész a nedvességfelvételre.

Technikai háttér 
Megnövelt víznyomással, vízmennyiség-
gel, mosogatási hőmérséklettel, és szárítási 
intenzítással majd fele idő alatt végzi el a mun-
kát, és mint mindig, a végeredmény optimális, 
tökéletesen tiszta, és száraz lesz. Mindez teljes 
töltetmennyiség mellett! 
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Kiskészülékek

    Oldal

 aromaDouble Shot   110
extra erős kávéaroma - kompromisszum nélkül

 aromaPressure System   110
tökéletes aroma minden csésze kávénál

 autoValve System   110
automata szelep, sokoldalú működés

 calc’n’clean     112
öntisztítás felsőfokon

 creamCenter    112
extra finom tejhab egy gombnyomásra 

 creamCenter Cleaner     112
tejkezelés tökéletes higiéniával

 individualCup Volume   114
egyénileg szabályozható kávémennyiség

 My Coffee  114
kedvenc kávéfajta elkészítése egy gombnyomásra

 oneTouch   114
tejjel/tejhabbal készített kávé egyszerűen

 sensoFlow System   116
mindig optimális forrázási hőmérséklet

 silentCeram Drive    116
hosszú élettartam és extra csendes működés

 singlePortion Cleaning   116
a tökéletes íz és higiénia érdekében
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autoValve System:
automata szelep, sokoldalú működés

Előnyök
  Automatikus szeleprendszer, mely nem igényel kezelést.

aromaPressure System:
tökéletes aroma minden csésze kávénál

Előnyök
  A forrázó kamra – az új fejlesztések eredményeként – 

garantálja az őrölt kávé optimális felhasználását.

aromaDouble Shot:
extra erős kávéaroma - kompromisszum
nélkül

Előnyök
  Az innovatív technológiának köszönhetően kétszer olyan 

erős kávét készíthet egy gombnyomásra anélkül, hogy annak 
keserű utóíze lenne.
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Technikai háttér 
Az autoValve rendszer biztosítja a oneTouch 
(egy gombnyomásra történő) szerviz programok 
futtatását – vízkőtelenítés, tisztítás – és a tejes 
italok elkészítését. Mindemellett a vízkőképző-
dést is megakadályozza, így biztosítva a készülék 
hosszú élettartamát.

Technikai háttér 
A 19 bar forrázó nyomásnak köszönhetően
a forró víz nagy felületen érintkezik az őrölt 
kávéval, így minden csésze kávéban élvezheti
a tökéletes ízharmóniát. A forrázó egység
kivehető és könnyen tisztítható.

Technikai háttér 
Az aromaDouble Shot funkció használata során 
a készülék két lépésben főzi le a kávét, fele-fele 
mennyiségű vizet használva, melyhez mindkét 
alkalommal külön őröl és forráz. Mivel kevesebb 
mennyiségű víz folyik keresztül a ledarált kávén 
a forrázó kamrában, a folyamat gyorsabban 
lezajlik, ezáltal küszöbölve ki a kávé keserű 
utóízét. 
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creamCenter Cleaner:
tejkezelés tökéletes higiéniával

Előnyök
 A tejhabosító rendszer állandó öntisztító funkcióval rendelkezik.

creamCenter:
extra fi nom tejhab egy gombnyomásra

Előnyök
  A kiválasztott tejes italokhoz automatikusan adagolódik 

a meleg tej, illetve tejhab.

calc’n’clean:
öntisztítás felsőfokon

Előnyök
  2 in 1 szervizprogram a tökéletes tisztítás és vízkőtelenítés 

érdekében.
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Technikai háttér 
A menüből külön választható tisztító funkció, ami 
a tejkezelő rendszert öblíti át, és biztosítja, hogy 
csak 14 naponta kelljen átmosni az adagoló fejet.

Technikai háttér 
A creamCenter segítségével a tej és a víz egy-
mástól teljesen elkülönített úton halad, így 
a különböző ízek nem keverednek össze, és tö-
kéletes habot varázsolhat minden csésze kávéra.

Technikai háttér 
A calc’n’clean rendszer a tisztítás során 
a vízkőtlenítést és a tisztítást egy lépésben 
végzi el. Ez hatékonyabbá teszi a működést és 
gyorsabbá a karbantartást.
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oneTouch:
tejjel/tejhabbal készített kávé egyszerűen 

Előnyök
  A meleg tej/tejhab automatikusan készül el a készüléken 

kiválasztott italnak megfelelően.

My Coffee:
kedvenc kávéfajta elkészítése egy 
gombnyomásra

Előnyök
  A gyakran használt/egyedi kávéital készítési módja eltárolható.

individualCup Volume:
egyénileg szabályozható kávémennyiség

Előnyök
  Egyéni kávémennyiség beállítás, hogy az Ön ízlésének 

legmegfelelőbb kávét fogyaszthasa. 
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Technikai háttér 
A készülékben működő automata szeleprend-
szer (autoValve) használatával nem csak a kávé, 
örlemény, víz kezelése megoldott, hanem 
a tej/tejhab elkészítése is egy gombnyomásra 
történik.

Technikai háttér 
Memória funkció, mely a kedvenc kávéját a már 
előre beprogramozott kávéfajta, kávé erősség és 
kávé mennyiség kombinációjaként készíti el.

Technikai háttér 
A három alap kávémennyiségen túl (kicsi-közepes-
nagy) további egyéni, 5-szintű (+/- 5-10 ml) meny-
nyiségi módosításokra van lehetőség, hogy az Ön 
ízlésének megfelelő kávét készíthessen.



116

singlePortion Cleaning:
a tökéletes íz és higiénia érdekében

Előnyök
 Öblítés minden elkészült csésze kávé után.

silentCeram Drive:
hosszú élettartam és extra csendes 
működés

Előnyök
  Különleges kopásállóságú ipari kerámia őrlőfejek.

sensoFlow System:
mindig optimális forrázási hőmérséklet

Előnyök
  Kényelmes használat és tökéletes aroma minden kávétípushoz.
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Technikai háttér 
A „singlePortion Cleaning” funkció minden lefő-
zött kávét követően átöblíti a csöveket, hogy ne 
maradjon felesleges kávé a rendszerben. Ezáltal 
nem kell aggódnia a készülék tisztasága miatt, 
és minden csészében élvezheti a kávé tökéletes 
aromáját.

Technikai háttér 
A kerámia kávéörlő rendszernek köszönhetően 
a kávé legjava kerül minden csészébe. A kerámia 
örlő gyűrűk ellenállóságuknak köszönhetően 
nem kopnak el, a kávégép hosszú élettartama 
mellett pedig a csendes működés is biztosí-
tott. Egyénileg szabályozható 4-szintű örlési 
fi nomság.

Technikai háttér 
Az új fejlesztésű fűtőelem a tökéletes kávéaroma ér-
dekében biztosítja az állandó és optimális forrázási 
hőmérsékletet, amely kávék esetén 90-95 °C, míg 
az egyéb italokhoz szükséges forró víz hőmérsék-
lete ettől eltérhet. Az optimális határértékeken 
belül 3-féle kávéforrázási és 4 különböző forró 
víz hőmérséklet választható. Az új fűtőelemnek 
köszönhetően a készülék rendkívül rövid idő alatt 
felfűt, és a bekapcsolástól számítva már fél percen 
belül elkészül az első csésze kávé.
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Siemens Márkaszerviz 

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:  

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461, E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786, E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

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

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


