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Új speedMatic kompakt  
mosogatók a Siemens-től

Az első beépíthető mosogató, amely minden  
konyhatervbe beleillik

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

Kevesebb helyigény

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

Fent, lent, jobbra, balra, számos variálhatósági  
lehetőség

Az optimális méreteknek köszönhetően a tervezés szá-
mára nagyon sok egyéni lehetőség nyílik. Mindegy, 
hogy a munkalap alá, vagy egy aljzat nélküli szigetszerű 
megoldásban, vagy egy gyerekek által elérhetetlen, de  
a felnőtt számára kényelmes magasságban kerül beépí-
tésre. A nemesacél design tökéletes egységet biztosít  
a többi (sütők, főzőlapok, páraelszívók) Siemens beépít-
hető készülékekkel és lehetőséget ad a harmonikus 
konyhakép megvalósítására. 

Kedvezőbb ergonómia

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

Extra igények megvalósítása

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

Tökéletes beépíthetőség

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

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

aquaStop

Víztakarékos technika  
a mosogatásnál  
az aquaSensor  
segítségével 

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

aquaSensor

Higiénikus edényszárítás  
a hőcserélő rendszerrel 

A hőcserélő rendszer a tisztí-
tó fázis távozó hőjét használja 

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

hőcserélő

speedMatic kompakt mosogató speedMatic kompakt mosogató

SC 76M530EU (nemesacél)
Integrálható kompakt mosogató 

SK 75M531EU (nemesacél)
Integrálható kompakt mosogató

aquaStopvarioSpeed hőcserélőhigiénia aquaStopvarioSpeed hőcserélőhigiénia

n   Terítékszám: 8
n   Fogyasztási értéke: 8,5 liter/0,74 kWh
n   6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,  

eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
n   Zajszint: 47 dB
n   Kegészítő funkciók: varioSpeed, higénia opció
n   speedMatic vízrendszer
n   aquaSensor, töltöttség szenzor
n   aquaStop elektronikus vízvédelem
n   Hőcserélő, üvegvédelmi technika
n   Előreprogramozás 1-24 óra között
n   Maradékidő kijelzés
n   Rugalmas kosárrendszer: 

2 mosogatókosár, lehajtható elemek  
az alsó kosárban 
variálható evőeszköz tartó 
csészetartó az alsó kosárban

n   Váltókar technika
n   S-formájú spriccelőkar
n   3 részes hullámos szűrő
n   Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés
n   Biztonsági ajtó és nyomógomb zár

Méretek: 59,5 x 59,5 x 50cm

n   Terítékszám: 6
n   Fogyasztási értéke: 7 liter/0,63 kWh
n   5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,  

eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
n   Zajszint: 49 dB
n   Kiegészítő funkciók: varioSpeed, higiénia opció
n   speedMatic vízrendszer
n   aquaSensor, töltöttség szenzor
n   aquaStop elektronikus vízvédelem
n   Hőcserélő, üvegvédelmi technika
n   Előreprogramozás 1-24 óra között
n   Maradékidő kijelzés
n   Rugalmas kosárrendszer:  

lehajtható elem a mosogatókosárban 
variálható evőeszköz tartó 
csészetartó az alsó kosárban

n   Váltókar technika
n   S-formájú spriccelőkar
n   3 részes hullámos szűrő
n   Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés
n   Biztonsági ajtó és nyomógomb zár

Méretek: 45,4 x 59,5 x 50cm

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

A modern szenzor technika és egyéb 
innovatív megoldások révén a speed-
Matic kompakt mosogatógép sok vizet 
és energiát takarít meg. Ezen tényezők 
miatt a címke értékek a legjobbak, ta-
karékos A energiafogyasztás, nagysze-
rű A tisztítási hatékonyság és kiváló A 
szárítási hatékonyság. 

ÚJ ÚJ
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Extrém takarékos, extrém gyors, extrém alapos. 
speedMatic mosogatógépek a Siemenstől.

Az új, energia-  
és időtakarékos  
szárítás:

 
A Siemens egyes beépíthető mosgató-
gépeinek egyedi újdonsága a Zeolith®-
tal történő energiatakarékos szárítás. 
Ezen ásvány tulajdonsága, hogy meg-
köti a vizet, miközben hőt bocsájt ki. 
Ezt használja fel a Siemens mosogató-
gép, miközben csökkenti az energiafo-
gyasztást és javítja a szárítás  
hatékonyságát. A normál program 
Zeolith® szárítással mindössze 125 
percet vesz igénybe, ami szintén  
világrekord.

zeolith® szárítás

Világ- 
újdonság

Magas nyomással tisztítani,  
egyetlen gombnyomással energiát 
megtakarítani: energySave

Az energySave gomb aktiválásával  
a Siemens speedMatic mosogató 
Zeolith® -tal még kevesebb energiát 
használ fel. Az áramfogyasztás 0,97 kWh 
a szinte hihetetlen 0,83 kWh-ra csök-
ken, természetesen a kiváló mosogatá-
si végeredmény megtartásával.

energySavemegtakarítás

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

Az ecoStar mosogatógépek vízfo-
gyasztása normál program esetén egy 
egyedülálló konstrukció révén 7 literre  
lecsökkent. Így a mosogatógépnek  
kevesebb vizet kell felmelegítenie. 
Ezzel nem csak vizet, de áramot is 
megtakaríthat. A sok újdonság mellett 
mindenesetre egy dolog változatlan:  
a tökéletes mosogatási eredmény. 

víz

Opcionális program módosítások

Fele annyi idő alatt mosogat  
és szárít: varioSpeed. 

Fent kíméletes, lent erős víznyomás:  
az intenzívZóna.

Kismennyiségű mosogatnivaló:  
fél töltet mosogatási lehetőség

Mosogatók Zeolith®-szárítással Eco star mosogatók

SN 56T592EU (nemesacél)
SN 66T092EU* (kép nélkül)
Integrálható és teljesen integrálható mosogató 

SN 55M582EU (nemesacél)
SN 65M081EU* (kép nélkül) 
Integrálható és teljesen integrálható mosogató 

n   Terítékszám: 14 
n   Fogyasztás 10 liter/0,98 kWh 
n   Zajszint: 42 dB 
n   2x6 program 
n   LCD display, kék piktogramokkal 
n   energy Save, varioSpeed, intenzívZóna,  

féltöltet opciók 
n   aquaSensor, aquaStop 
n   zeolith®-os szárítás 
n   Előreprogramozás 1-24 óra 
n   Állítható felsőkosár, 3 szintű „rackMatic”-kal 
n   varioFlex Premium kosárrendszer  

(6+6 lehajtható elem) 
n   Vario evőeszköztartó kosár a 3. szinten

n   Terítékszám: 13 
n   Fogyasztás 7 liter/0,97 kWh 
n   Zajszint: 46 dB 
n   2x5 program 
n   LCD display, piros piktogramokkal 
n   Féltöltet, varioSpeed opciók 
n   aquaSensor, aquaStop 
n   Előreprogramozás 1-24 óra 
n   Állítható felsőkosár, 3 szintű „rackMatic”-kal 
n   varioFlex kosárrendszer (2+2 lehajtható elem) 

Mosogató 14 terítékkel Mosogatók 12 terítékkel

SN 56N580EU (nemesacél) 
Integrálható mosogató 

SE 55M582EU (nemesacél)
SE 64N350EU* (kép nélkül)
Integrálható és teljesen integrálható mosogató 

n   Terítékszám: 14 
n   Fogyasztás 10 liter/0,98 kWh 
n   Zajszint: 44 dB 
n   2x6 program 
n   LCD display, kék piktogramokkal 
n   Féltöltet, varioSpeed opciók 
n   aquaSensor, aquaStop 
n   Előreprogramozás 1-24 óra 
n   Állítható felsőkosár, 3 szintű „rackMatic”-kal 
n   varioFlex kosárrendszer (2+4 lehajtható elem)

n   Terítékszám: 12 
n   Fogyasztás 13 liter/1,05 kWh 
n   Zajszint: 46 dB 
n   5 program/4 program 
n   LCD display, piros piktogramokkal 
n   varioSpeed opciók 
n   aquaSensor, aquaStop 
n   Előreprogramozás 1-24 óra 
n   Állítható felsőkosár, „rackMatic”-kal 
n   varioFlex kosárrendszer (6+4 lehajtható elem)  

ÚJ
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*A teljesen integrálható mosogatók azonos technikai felszereltséggel rendelkeznek, mint az integrálhatók.4
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twinCenter 

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

Aktív noFrost technika 

Az Aktív noFrost technikával készült 
készülékek számára a deresedés,  
az állandó leolvasztás ismeretlen  
fogalmak. A noFrost technika elvonja  
a belső térben keringő levegő ned-
vességtartalmát és a készüléken kívül 
elpárologtatja, megakadályozva  
ezzel a belső tér jegesedését.

Gázfőzőlap, 80 cm flameTronic Nemesacél

EC 845IB90E
Gázfőzőlap, nemesacél, 80 cm

EC 745RF90E
 Gázfőzőlap, nemesacél, 70 cm,  
flameTronic

EC 645HB80E
Gázfőzőlap, nemesacél, 60 cm

n   4 Gázégő
n   1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő (4 kW)
n   Egykezes gyújtás
n   Termoelektromos égésbiztosító
n   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

n   5 Gázégő
n   Kettős kombi WOK-gázégő (5 kW)
n   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
n   Teljesen elektromos gyújtás
n   Elektronikus égésbiztosító
n   Automatikus biztonsági kikapcsolás 6 óra elteltével
n   Automatikus újragyújtás
n   Quick stop funkció
n   Gyerekzár
n   5-szörös maradék-hőkijelző
n   Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

n   4 Gázégő
n    1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő (3,6 kW)
n   Egykezes gyújtás
n   Termoelektromos égésbiztosító
n    Zománcozott edénytartó gumilábakkal

twinCenter twinCenter

KS 38RS50
twinCenter hűtő 

GS32NS50
twinCenter fagyasztó 

n   Energiahatékonysági osztály: A+,  
144 kWh/év fogyasztás

n   Nettó össztérfogat: 355 l
n   Fekete üveg ajtók, króm-inox oldalfalak
n   antiBacteria
n   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás  

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
n   Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
n   7 biztonsági üvegpolc, ebből 6 állítható  

magasságú, 1 osztott
n   Kihúzható fiók
n   4-részes, lehajtható palacktartó
n   Átlátszó zöldségtartó páratartalom  

szabályzási lehetőséggel
n   Kripton világítás
n   Baloldali ajtónyitás
n   Készülékméret: 1860 x 600 x 650 mm

n   Energiahatékonysági osztály: A+,  
305 kWh/év fogyasztás

n   Nettó össztérfogat: 247 l
n   Fekete üveg ajtók, króm-inox oldalfalak
n   noFrost
n   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás  

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
n   Szuperfagyasztás
n   Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott 

ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel
n   3 intenzív fagyasztófiók, átlátszó fedéllel
n   5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből  

1 nagyméretű „Big-Box”
n   Jobboldali ajtónyitás
n   Klímaosztály: SN-T
n   Készülékméret: 1860 x 600 x 650 mm

ÚJ ÚJ
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A tökéletes összhang. Tetszőlegesen egymásra vagy egymás 
mellé építve.

Egy menüsor összeállításánál is nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy  az ízek 
harmonizáljanak egymással. Nincs ez 
másképp egy igényes konyha megter-
vezésénél sem. A Siemens megadja 
Önnek azt a szabadságot, hogy álmai-
ban elképzelt konyháját kompromisszu-
mok nélkül megvalósíthassa. A kezelő-
frontok egységes kialakításának 
köszönhetően a Siemens beépíthető  
készülékek tökéletesen illeszkednek 
egymáshoz. Legyen szó sütőről, gőzpá-
rolóról, mikrohullámú sütőről vagy be-
építhető kávéfőzőről – egymás mellett 
vagy egymás alatt: a Siemens magával 
ragadó formavilága Önt és vendégeit is 
elkápráztatja.

activeClean® öntisztító automatika

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

Katalitikus sütőtér-bevonat

A legtöbb activeClean® nélküli Siemens 
sütő sütőterének hátfalát katalitikus 
bevonat borítja. Ez a kissé érdes felüle-
tű anyag teljesen magába szívja  
a rákerülő zsírcseppeket, és egyúttal 
csökkenti a kellemetlen szagok képző-
dését. Külön tartozékként a katalitikus 
bevonat az oldalfalakra és a sütőtér  
tetejére  is megrendelhető.

96 mm panel Beépíthető kávéfőző Gőzsütő

 

HB 78AB590
Beépíthető sütő

TK 76K572 / HW 1405P2
 Beépíthető kávéfőző / Melegítőfiók

HB 36D572 / HW 1405P2
Beépíthető sütő / Melegítőfiók

n   activeClean® - automatikus 
öntisztítás

n   Teleüveg sütőajtó
n   Multifunkciós sütő 13  

funkcióval: alsó/felső sütés, 
HydroBaking, 3D hőlégbefúvás 
Plus, pizza funkció, külön alsó 
sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű 
grill, kiolvasztás, melegen-
tartás, intenzív alsó sütés, 
előmelegítés, befőzés

n   Nagyméretű sütőtér (56 l)
n   cookControl68
n   lightControl kezelőpanel
n   Digitális display, magyar  

szöveges kijelzéssel
n   Elektronikus óra
n   Fehér és kék világítás
n   96 mm-es kijelző: tökéletes 

vízszintes összeépíthetőség  
a compact45 készülékekkel

n   Sütőablak hőmérséklet  
max. 40 °C

n   Gyermekzár

n   Teljesítmény: 1700 W 
n   19 bar
n   Csökentett felfűtési idő:  

leggyorsabb első csésze kávé!
n   Magas minőségű „cream  

center” tejhabosító rendszer
n   Innovatív „single portion 

cleaning” rendszer, tisztítás 
minden csésze kávé után

n   Személyre szabott „My Coffee” 
funkció

n   „One touch” funkció: latte 
macchiato, cappuccino, tejes-
kávé és személyre szabott  
„My Coffee” elkészítése egy 
gombnyomásra

n   Állítható magasságú kávé és tej 
kifolyó (max. 150 mm)

n   Kivehető víztartály: 2,5 l
n   Aromamegörző kávébab tartály 

(1000 g)
n   Magas minőségű LCD kijelző;  

programozható nyelvek
n   2 csésze kávé egyidejű  

elkészítése: kétszeres kávéőrlés 
és forrázás, higítás nélkül

n   cookControl 70
n   Fehér/kék világítás
n   Süllyeszthető, megvilágított 

kezelőgombok (nemesacél)
n   Sütőtérfogat: 32 l
n   Halogén belső világítás
n   Teleüveg sütőajtó
n   lightControl kezelőpanel
n   Memória funkció, pillanatnyi 

hőmérséklet kijelzés,  
program automatika

n   Digitális display, magyar  
szöveges kijelzéssel

n   Regenerálás, forralás, felol-
vasztás, kímélő párolás,  
előmelegítés, melegentartás

n   Víztartály: 1,3 l
n   Víztartály telítettség-kijelzéssel
n   Gyermekzár gomb, biztonsági 

kikapcsolás a sütőhöz
n   Vízkőtlenítő program

ÚJ
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Pirolitikus sütő TeppanYaki

HB 73AU545
Beépíthető sütő

ET 475MY11E
TeppanYaki

n   activeClean® - automatikus öntisztítás
n   Teleüveg sütőajtó
n   Tükörsima sütőfalak
n   3 szintű teleszkópos sütősín
n   Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső  

sütés, 3D légkeverés Plus, pizza funkció,  
külön alsó sütés, légkeveréses grillezés,  
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás

n   Nagyméretű sütőtér (56 l)
n   Elektronikus óra
n   Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
n   Sütővilágítás
n   Automatikus gyorsfelfűtés
n   Fehér és kék világítás
n   Süllyesztett gombok
n   Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat
n   Profi fogantyú
n   Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
n   Gyermekzár

n   Facetten design
n   Touch-Control vezérlés
n   Hőmérséklet-beállítás 10 °C-onként  

160-240 °C között
n   Melegentartó-funkció 70 °C
n   Tisztító-funkció 40 °C
n   Digitális funkciódisplay
n   Biztonsági kikapcsolás
n   Osztott zónás főzőfelület
n   touchSlider (mono)
n   Nagy nemesacél sütőflület
n   A sütőfelület fele és teljes egészében is fűthető
n   1 üvegkerámia fedél
n   Min. munkalapvastagság: 30 mm

Multifunkciós sütő Indukciós főzőlap

HB 23AT520
Beépíthető sütő

EH 651TE11E
Indukciós főzőlap, 60 cm

n   Multifunkciós sütő 5 funkcióval:  
alsó fűtés, felső/alsó sütés, forrólevegő,  
légkeverős grill, nagyfelületű vario-grill

n   Teleüveg sütőajtó
n   Tükörsima sütőfalak
n   3-szintű teleszkópos sütősín
n   Nagyméretű sütőtér (58 l)
n   Hűtőventilátor
n   Elektronikus óra
n   Sütővilágítás
n   Automatikus gyorsfelfűtés
n   Fehér és kék világítás
n   Süllyesztett gombok
n   Sütőbelső, titanGlanz zománcbevonat
n   Profi fogantyú
n   Gyermekzár

n   U-fazettázott design
n   4 indukciós főzőzóna
n   Touch-Control vezérlés
n   Időzítő (timer)
n   countDown funkció
n   symControl főzőlapvezérlés
n   Edényfelismerés
n   Gyermekzár
n   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
n   powerBoost funkció minden indukciós  

főzőzónához

Japán konyhaművészet az európai 
konyhákban. 
TeppanYaki az új őrület. 

A japán konyha térhódítása nem  
véletlen. A friss alapanyagokból  
az egészséges ételek mindig is divat-
ban lesznek. Ha valaki eredeti ízekre 
vágyik, akkor nem hiányozhat  
a konyhájából a Siemens új készülé-
ke, a TeppanYaki sem. Ez az osztott 
zónás nemesacél főzőfelülettel ren-
delkező lap tökéletesen alkalmas  
a húsok és halak sütésére illetve zöld-
ségek grillezésére. A szabályozható 
hőfok lehetővé teszi a tökéletes vég-
eredményt, a melegentartó funkció 
pedig segít, hogy mindig tálalásra 
kész legyen az étel. A Siemens 
Domino készülékeivel összhangban 
lévő Facetten-desing-nak köszönhe-
tően konyhája díszévé válik majd  
ez a készülék.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

7



©
 B

SH
 K

ft
. 2

0
1

0
. K

és
zü

lt
 2

0
1

0
-b

en
 a

 B
SH

 K
ft

. m
eg

bí
zá

sá
bó

l. 
A

z 
ad

at
ok

 t
áj

ék
oz

ta
tó

 je
lle

gű
ek

! M
in

de
n

n
em

ű
 m

ű
sz

ak
i v

ál
to

zt
at

ás
 jo

ga
 f

en
n

ta
rt

va
!  

A
 n

yo
m

da
i h

ib
ák

ér
t 

fe
le

lő
ss

ég
et

 n
em

 v
ál

la
lu

n
k!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432 
www.siemens-home.com/hu

Siemens Márkaszerviz 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Nyitva tartás:  hétfő-csütörtök:  9.00-18.00
 péntek: 9.00-16.00
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


