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Siemens. Megérint a jövő.

Díjnyertes mosogatógép.
A Siemens Energiatakarékossági Díjat nyert készüléke.



2 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SN 26T898EU

Kivitel ·  speedMatic szabadonálló mosogatógép
·  Nemesacél színű, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+++/A
·  Energia / víz2: 205 kWh / 2 053 liter
·  Energia / víz3: 0,71 kWh / 7 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok ·  6 program: automata 65-75 °C, 
automata 45-65 °C, automata 35-45 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége 
jelzés

Komfort ·  Magyar szöveges funkciódisplay
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer 

adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 

technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeed, 

higiénia funkció, „glanz” extra szárítás
·  emotionLight
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  zeolith®-energiatakarékos szárítás
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 

maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban, 

talpas pohár tartó rendszer
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 

„rackMatic” rendszerrel

Készülék méret 845 x 600 x 600 mm

Szabadonálló 60 cm

Energiatakarékossági díjat nyert a Siemens zeolith-os 
mosogatógépe.

Rendkívüli elismerést szerzett a Siemens 
SN26T898EU mosogatógépe: 2011-ben ez 
a készülék nyerte el az E.ON Energiatakaré-
kossági Díjat a 12 terítékes mosogatógépek 
kategóriájában. A folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően az innovációiról ismert Sie-
mens márka kiemelkedően energiahatékony 
készüléket hozott létre, mely mindemellett 
középpontba helyezi a kényelmes használa-
tot és a legmodernebb formatervezést is. 

A vizsgálat során az E.ON energiaszolgáltató 
megbízásából a TÜV Rheinland csoporthoz 
tartozó Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző In-
tézet szakértői a készülékek átlagos felhasz-
nálási szokásait modellezték, majd ennek 
alapján értékelték azok energiafogyasztását. 
Így a végeredmény teljes mértékben objek-
tív, mivel a mindennapi használat sajátossá-
gait és a fogyasztói szokásokat is fi gyelembe 
vették a készülékek vizsgálata során.

intenzívZóna higiéniavarioSpeed aquaStop

Energia

A+++

zeolith® szárítás emotionLight vario kosár varioFlexPlusVíz

7 L
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A Siemens mosogatógépek minőségben 
és az energiafogyasztásban is élen járnak.

intenzívZóna

zeolith® szárítás

Energia

A+++

Energia

Energia

higiénia

vario kosár

A világszerte egyedülálló zeolith® tech-
nológiának köszönhetően az Ön edényei 
a különös hatékonyság révén ragyogóan 
száradnak. A zeolith egy természetes ás-
vány, melynek speciális felülete vízmegkö-
tési tulajdonsággal rendelkezik, miközben 
meleg levegőt bocsájt ki. Ezt használják 
fel a Siemens mosogatógépei, miközben 
a kiváló eredmény elérése mellett jelentős 
energiát takarítanak meg. Az zeolith ás-
vánnyal ellátottkészülékek a legjobb 

Higénia opció
A higiéniai-program választásával eltávo-
lítható a baktériumok 99,9%-ka a megnö-
velt szárítási hőmérséklet segítségével. 
Függetlenül a választott mosogatási prog-
ramtól a szárítás alatt egy kiegészítő fűtés 
is működésbe lép. A szárítás több, mint 
70 ºC-on történik. A higiéniai opció külö-
nösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és 
bébieszközök alapos mosogatásra. 

intenzívZóna opció
Nyugodtan mosogasson erősen szeny-
nyezett tálakat és serpenyőket a ké-
nyes üvegpoharakkal együtt. Ugyanis az 
intenzívZóna funkció minden program 
esetén egyaránt gondoskodik az alsó ko-
sárban a 20%-kal nagyobb víznyomásról 
és a magasabb átlag hőmérsékletről, mely 
révén az igazán makacs szennyeződéseket 
is könnyen feloldja. A felső kosárban ezzel 
szemben marad a kiválasztott program-
hoz tartozó normál nyomás, így a kényes 
edények továbbra is kímélő mosogatással 
tisztíthatók.

Több variációs lehetőség: vario kosár
A vario kosár egy harmadik kosár, amely 
a különleges formájának köszönhetően 
nem csak az evőeszközöknek, hanem a 
merőkanalaknak, a salátás kanalaknak, sőt 
még a kisebb méretű edényeknek is helyet 
biztosít. Így az alsó kosárban nincs szükség 
külön evőeszköz tartóra. A vario kosárnak 
köszönhetően most már akár 14 teríték is 
elfér a speedMatic mosogatógépekben.

átrozsdásodás elleni garancia*á ***
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Siemens mosogatógépek energiafelhasz-
nálásának változása 1997 és 2012 között
Mosogatásonként, terítékenként*

Energia felhasználás Víz felhasználás

*  Összehasonlítva a normál programon az SN26U893EU-s 
mosogatógépet egy hasonló termékkel 1997-ből

1997 2012

akár
-60 %

1,33
liter

0,54
liter

1997 2012

akár
-50 %

0,10
kWh

0,05
kWh

Egyedülálló rekordok az energiafogyasz-
tásban 
A Siemens mosogatógépek fogyasztása 
a kiváló mosogatási eredmény megtartása 
és a környezet kímélése mellett, az elmúlt 
évek során jelentős mértékben csökkent.

10 év átrozsdásodás elleni garancia min-
den Siemens mosogatógép belső terére.*
Az innovatív technikákkal ellátott Siemens 
mosogatógépek esetében jogos elvárásként 
merül fel a készülék hosszú élettartamára 
vonatkozó igény. A Siemens mosogatógépek 
belső tere magas minőségű felületkezeléssel 
ellátott nemesacélból készül, amely lehető-
séget ad ezen készülékek esetében a 10 év 
jótállás biztosítására. Így Siemens mosogató-
gép vásárlása esetén Ön biztos lehet abban, 
hogy gondtalanul használhatja készülékét 
hosszú éveken keresztül.

*A jótállási feltételek megismeréséért látogasson el 
a www.siemens-home/hu weboldalra!
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Tündökölni míg mások csak látszanak. 
Siemens speedMatic Partner Programban 
résztvevő mosogatógépek.

Egyedülálló és elegáns készülékkezelés
A Siemens speedMatic mosogatógépei 
elegáns megjelenésük mellett jól érthető 
és logikusan átlátható kezelőpanellel ren-
delkeznek. A középpontban elhelyezett 
display kijelzőn minden szükséges infor-
máció biztosított a mosogatási folyamat 
követéséhez. Ettől balra helyezkednek el 
a programok, míg jobbra pedig az ezekkel 
exkluzív egységet alkotó módosítási lehe-
tőségek gombjai.

emotionLight
A Siemens kiemelkedő design innovációja 
az emotionLight világítás. Az ajtókeret te-
tején található nagyteljesítményű kékszínű 
LED lámpák jól bevilágítják a belső teret, 
tovább növelve ezzel a Siemens mosogató-
gépek még esztétikusabb kinézetét.

emotionLight

varioFlexPlus

rackMatic

Variálható mosogatókosarak
Az új típusú prémiumkosarak maximális 
kényelmet és rugalmasságot kínálnak a fel-
ső és az alsó kosarakba való bepakoláskor. 
Ez azt jelenti például, hogy az alsó kosár-
ban található pohártartóban 12 boros po-
hár, a felső kosárban pedig 6 boros pohár 
helyezhető el. A felső és alsó kosárban az 
edények elhelyezéséhez a tüskesor állít-
ható. Miután a kosarak mélysége 4 cm-rel 
megnőtt, így 12 helyett 13 teljes teríték pa-
kolható be. Prakatikus a felső kosár 3 foko-
zatban való magasság állítási lehetőség is 
a rackMatic rendszer által, mely tovább nö-
veli a bepakolás kényelmét.



51. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.   * Beérkezéstől függően.

Termék SN 56U593EU* SN 66U094EU*

Kivitel ·  speedMatic integrálható mosogatógép
·  Nemesacél, 60 cm

·  speedMatic teljesen integrálható mosogatógép, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+++/A
·  Energia / víz2: 195 kWh / 1 970 liter
·  Energia / víz3: 0,67 kWh / 7 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+++/A
·  Energia / víz2: 195 kWh / 1 970 liter
·  Energia / víz3: 0,67 kWh / 7 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok ·  6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C, 
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C, 
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés

Komfort ·  Magyar szöveges funkciódisplay (piros kijelzővel)
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, 

hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeed, higiénia 

funkció, „glanz” extra szárítás
·  emotionLight
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  zeolith®-energiatakarékos szárítás
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 

maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, 

hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeed, higiénia 

funkció, „glanz” extra szárítás
·  emotionLight
·Akusztikus programvége jelzés, infoLight
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  zeolith®-energiatakarékos szárítás
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 

maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban, 

talpas pohár tartó rendszer
·  varioPlus evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel

·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban, 

talpas pohár tartó rendszer
·  varioPlus evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel

Készülék méret 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 550 mm

speedMatic mosogatógépek zeolith-tal

intenzívZóna higiéniavarioSpeed aquaStop

Energia

A+++

zeolith® szárítás emotionLight vario kosárVíz

7 L

intenzívZóna higiéniavarioSpeed aquaStop

Energia

A+++

zeolith® szárítás emotionLight vario kosárVíz

7 L

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm

Új Új
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Termék SN 26M896EU 

Kivitel ·  speedMatic szabadonálló mosogatógép
·  Nemesacél színű, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 262 kWh / 1 820 liter
·  Energia / víz3: 0,92 kWh / 6,5 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok ·  6 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C, 
kímélő 40 °C, turboSpeed 20 min, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés

Komfort · Funkciódisplay
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, 

hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed, „glanz” extra szárítás, 

intenzívZóna, higiéniaPlus
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 

maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés
 

Mosogatókosarak ·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel

Készülék méret 845 x 600 x 600 mm

speedMatic mosogatógépek

intenzívZóna higiénia aquaStopvarioSpeed

Energia vario kosár varioFlexPlusVíz

6,5 L

Szabadonálló, 60 cm



71. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SN 56M597EU SN 55M588EU 

Kivitel ·  speedMatic integrálható mosogatógép
·  Nemesacél, 60 cm

·  speedMatic integrálható mosogatógép
·  Nemesacél, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  14 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 266 kWh / 2 800 liter
·  Energia / víz3: 0,93 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 262 kWh / 1 820 liter
·  Energia / víz3: 0,92 kWh / 6,5 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x6 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C,
kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  2x5 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, eco 50 °C,
turboSpeed 20 min, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége jelzés

Komfort ·  Funkciódisplay (kék kijelzővel)
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, 
hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet, varioSpeed, intenzívZóna, 
higiéniaPlus

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő 
kijelzés

·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

·  Funkciódisplay (piros kijelzővel)
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, 
hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet, varioSpeed, „glanz” extra 
szárítás

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő 
kijelzés

·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban, 
talpas pohár tartó rendszer

·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 
rendszerrel

·  2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 
rendszerrel

Készülék méret 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 573 mm

varioSpeed

Energia vario kosár varioFlexPlusVíz

10 L

intenzívZóna higiénia aquaStop varioSpeed aquaStop

Energia vario kosár varioFlexPlusVíz

6,5 L

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm



8 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SN 66M094EU SR 66T090EU  

Kivitel ·  speedMatic teljesen integrálható mosogatógép, 60 cm ·  speedMatic teljesen integrálható mosogatógép, 45 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  14 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia/víz2: 266 kWh / 2 800 liter
·  Energia/víz3: 0,93 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

·  10 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia/víz2: 211 kWh / 2 520 liter
·  Energia/víz3: 0,75 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x6 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C, 
eco program 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  2x6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C,
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb

· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb

Komfort · speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika
·  Hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, féltöltet, varioSpeed, 

higiénia funkció
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-utántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés, infoLight

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, féltöltet, varioSpeed, 

higiénia funkció
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-utántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés, infoLight

Mosogatókosarak ·  6 lehajtható rész a felső- és alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső- és az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Talpas pohár tartó rendszer
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel

·  3 lehajtható rész a felső- és 2 az alsó kosárban
·  Csészetartó az alsó kosárban
·  Talpas pohár tartó rendszer
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel

Készülék méret 815 x 598 x 550 mm 815 x 448 x 550 mm

speedMatic mosogatógépek

intenzívZóna

higiéniavarioSpeed aquaStop

Energia vario kosár varioFlexPlusVíz

10 L
intenzívZóna

higiéniavarioSpeed aquaStop

Energia vario kosárVíz

9 L

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 45 cm
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Termék SR 56T590EU  SR 26T891EU  

Kivitel ·  speedMatic integrálható mosogatógép
·  Nemesacél, 45 cm

·  speedMatic mosogatógép
· Nemesacél, 45 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  10 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia/víz2: 211 kWh / 2 520 liter
·  Energia/víz3: 0,75 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

·  10 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia/víz2: 211 kWh / 2 520 liter
·  Energia/víz3: 0,75 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C, 
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  2x6 program: automata 65-75 °C, automata 45-65 °C, 
automata 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár

· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Gyermekzár gomb, elektronikus nyomógombzár

Komfort · Funkciódisplay (kék kijelzővel)
· speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, féltöltet, varioSpeed, 
higiénia funkció

·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-utántöltés jelzés

· Funkciódisplay (kék kijelzővel)
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, féltöltet, varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  3 lehajtható rész a felső- és 2 az alsó kosárban
·  Csészetartó az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Talpas pohár tartó rendszer
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű “rackMatic” 
rendszerrel

·  3 lehajtható rész a felső- és 2 az alsó kosárban
·  Csészetartó az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Talpas pohár tartó rendszer
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű “rackMatic” 
rendszerrel

Készülék méret 815 x 448 x 573 mm 845 x 450 x 600 mm

higiénia aquaStop

intenzívZóna

higiénia aquaStopvarioSpeed

Energia vario kosár varioFlexPlusVíz

9 L
intenzívZóna varioSpeedEnergia vario kosár varioFlexPlusVíz

9 L

Beépíthető, 45 cm Szabadonálló, 45 cm
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speedMatic beépíthető kompakt 
mosogatók
Beépíthető kompakt mosogató, amely 
minden konyhatervbe beleillik
Egy álomkonyha kialakításánál egyetlen 
tökéletes megoldás létezik, az Öné! Ezen 
megállapításból kiindulva a Siemens új be-
építhető mosogatógép sorozatot fejlesztett 
ki, melynek tagjai ott és annyit mosogat-
nak, ahol és amennyire Önnek megfelel.

Kevesebb helyigény
A 45 és 60 cm magassággal és 59,5 cm 
szélességgel a beépíthető kompakt mo-
sogatógép praktikusan illeszkedik minden 
konyhabútorba egységes konyhaképet 
biztosítva az Ön számára. A 6 és 8 teríték 
kedvező helykihasználást biztosít többfajta 
igényt kielégítve az egyedülállók, és a kis 
létszámú családok vagy irodák részére.

Fent, lent, jobbra, balra, számos variál-
hatósági lehetőség
Az optimális méreteknek köszönhetően 
a tervezés számára nagyon sok egyéni 
lehetőség nyílik. Mindegy, hogy a mun-
kalap alá, vagy egy aljzat nélküli sziget-
szerű megoldásban, vagy egy gyerekek 
által elérhetetlen, de a felnőtt számára 
kényelmes magasságban kerül beépítésre. 
A nemesacél design tökéletes egységet 
biztosít a többi (sütők, főzőlapok, párael-

szívók) Siemens beépíthető készülékekkel 
és lehetőséget ad a harmonikus konyha-
kép megvalósítására.

Kedvezőbb ergonómia
A Siemens speedMatic kompakt mosoga-
tógép beépíthetőségénél teljes egészében 
fi gyelembe vehető az Ön igénye a kényel-
mes ki- és bepakolás iránt, így a kedvező 
ergonómia kialakítás biztosítja az Ön kom-
fort érzetét. 

Extra igények megvalósítása
Számos egyedi elképzelés kialakítása le-
hetséges. Például a sütővel és más azonos 
méretű készülékekkel való párhuzamos 
vagy egymás alatti beépítés, 2 különböző 
méretű speedMatic kompakt mosogató-
gépek beépítése, mely a megnövekedett 
edényszám mellett a mosogatandó edé-
nyek elkülönítésére is lehetőséget ad.

Tökéletes beépíthetőség
Ezen készülékek beépítési méretei meg-
egyeznek a bútorgyártásban már ismert 
nyílásméretekkel, így azok beépítése nem 
okoz semmilyen plusz költséget illetve idő-
felhasználást.



111. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SC 76M530EU  SK 75M531EU  

Kivitel ·  speedMatic kompakt mosogató
·  Nemesacél

·  speedMatic kompakt mosogató
nemesacél

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  8 terítékes mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 205 kWh / 2 450 liter
·  Energia / víz3: 0,73 kWh / 8,5 liter
·  Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

·  6 terítékes mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 174 kWh / 2 100 liter
·  Energia / víz3: 0,62 kWh / 7,5 liter
·  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Programok ·  6 mosogató program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  5 mosogató program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C

Biztonság ·  Többszörös vízvédelmi rendszer
·  Gyerekzár és elektronikus nyomógombzár

· Többszörös vízvédelmi rendszer
·  Gyerekzár

Komfort · Funkciódisplay (kék kijelzővel)
·  activeWater vízrendszer
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Hőcserélő, aquaMix, üvegvégdelmi rendszer
·  Kiegészítő funkció: higieniaPlus varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

· Funkciódisplay (kék kijelzővel)
·  activeWater vízrendszer
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Hőcserélő, aquaMix, üvegvégdelmi rendszer
·  Kiegészítő funkció: higieniaPlus, varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  Rugalmas kosárrendszer: 2 mosogatókosár, lehajtható 
tányérbetét, variálható evőeszköztartó és csészetartó az 
alsó kosárban

·  Rugalmas kosárrendszer: lehajtható tányérbetét, variálható 
evőeszköztartó és csészetartó az alsó kosárban

Készülék méret 595 x 595 x 500 mm 495 x 595 x 500 mm

higiénia varioSpeed aquaStopEnergia higiénia varioSpeed aquaStopEnergia

Kompakt mosogató Kompakt mosogató
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Páratlanul gyors és alapos szabadonálló 
mosogatógépek a Siemenstől.

varioSpeed: a Siemens praktikus innovációja: mosogatás kétszeres 
sebességgel
Egy gombnyomás és a 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. Természe-
tesen a csökkentett időtartam rögtön megjelenik a kijelzőn is. Mint mindig, 
a végeredmény optimális, tökéletesen tiszta, és száraz edények! A varioSpeed 
megnövelt víznyomással, vízmennyiséggel, mosogatási hőmérséklettel, és 
szárítási intenzítással majd fele idő alatt végzi el a munkát. Mindez teljes töl-
tetmennyiség mellett!

Féltöltet: kosártól független mosogatás kevés edény esetén is
Kis mennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség a féltöltet 
mosogatási funkció. Az edények a felső illetve alsó kosár bármelyiké-
be és bárhová behelyezhetők és a mosogatási folyamatot jelentős víz
és energia megtakarításával végzi. A készülék csökkentett szivattyúteljesít-
ménnyel dolgozik, a váltókaros technikának köszönhetően mindkét moso-
gatókar mozgásban marad.

aquaStop: elektronikus védelem a vízkárok ellen a teljes élettartamon át
Az aquaStop biztonsági rendszer lehetővé teszi, hogy a hálózati vízcsapot 
többé ne kelljen elzárni. Egy dupla mágnesszeleppel ellátott vízbiztonsági 
rendszer, mely a duplafalú vízbekötőcsőből, illetve a készülék alján elhe-
lyezett csepptálcából áll. A cső, vagy a készülék szivárgása esetén elekt-
ronikusan 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 mosoga-
tás, illetve egy hosszabbtávú elutazás alkalmával is.

varioSpeed

féltöltet

aquaStop



131. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Energia Víz

10 L

varioSpeed aquaStop

Termék SN 25M837EU   SN 25M237EU   SN 24E204EU

Kivitel ·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Silver-inox

·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Fehér

·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Fehér

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A++/A
·  Energia/víz2: 262 kWh / 2 800 l
·  Energia/víz3: 0,92 kWh / 10 l 
·  Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A++/A
·  Energia/víz2: 262 kWh / 2 800 l
·  Energia/víz3: 0,92 kWh / 10 l 
·  Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A+/A
·  Energia/víz2: 294 kWh / 3 360 l
·  Energia/víz3: 1,03 kWh / 12 l 
·  Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

·  4 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár gomb
·  Elektronikus nyomógombzár

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár gomb
·  Elektronikus nyomógombzár

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

Komfort · speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: féltöltet, 

varioSpeed
·  Időprogramozás 0-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: féltöltet, 

varioSpeed
·  Időprogramozás 0-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  XXL ezüst színű mosogatókosarak
·  2 lehajtható rész a felső kosárban
·  4 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Kiegészítő evőeszköztartó a felső 

kosárban
·  Variálható evőeszköz tartó az alsó 

kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

·  XXL ezüst színű mosogatókosarak
·  2 lehajtható rész a felső kosárban
·  4 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Kiegészítő evőeszköztartó a felső 

kosárban
·  Variálható evőeszköz tartó az alsó 

kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

·  XXL ezüst színű mosogatókosarak
·  2 lehajtható rész a felső kosárban
·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

Készülék méret 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm

speedMatic mosogatógépek

varioSpeed

aquaStop

Energia Víz

10 L
varioSpeed

aquaStop

Energia Víz

12 L

Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm



14 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SN 24M205EU   SN 24E802EU   SE 26E252EU

Kivitel ·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Fehér

·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Silver-inox

· Mosogatógép, 60 cm
· Fehér

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A+/A
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3 360 l
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 12 l 
·  Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A+/A
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3 920 l
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 14 l 
·  Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A+/A
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3 653 l
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 13 l 
·  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Programok ·  4 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

·  2x4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

·  6 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár gomb
·  Elektronikus nyomógombzár

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

Komfort · speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  Ujjlenyomat mentes borítás
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  Töltöttségszenzor
·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosoga-

tási lehetőség
·  Üvegkímélő technika
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  Időprogramozás 1-19 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Átfolyós rendszerű vízmelegítő
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Váltókar technika
·  Regeneráló elektronika
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Kiegészítő evőeszköztartó a felső 

kosárban
·  Evőeszköz tartó az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár

Készülék méret 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm

varioSpeed aquaStop féltöltet aquaStop varioSpeed aquaStopEnergia Energia EnergiaVíz

12 L
Víz

14 L
Víz

13 L

Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm

speedMatic mosogatógépek
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Termék SN 25E200EU   SE 25E265EU SN 25E208EU

Kivitel ·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Fehér

·  Mosogatógép, 60 cm
· Fehér

·  speedMatic mosogatógép, 60 cm
· Fehér

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A+/A
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3 653 l
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 13 l 
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár 

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

Komfort · speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer 

adagoló
·  Kiegészítő funkció: féltöltet 

mosogatási lehetőség
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkí-

mélő technika
·  Váltókar technika, regeneráló elekt-

ronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elekt-

ronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  Időprogramozás 1-19 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés 

percben
·  Kiegészítő funkció: féltöltet 

mosogatási lehetőség
·  Váltókar technika
·  Regeneráló elektronika
·  Átfolyós rendszerű vízmelegítő
·  Programállapot jelzés LED-del 
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  Programállapot jelzés LED-el
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer 

adagoló
·  Kiegészítő funkció: féltöltet 

mosogatási lehetőség
·  Töltöttségszenzor, üvegkímélő technika
·  Váltókar technika, regeneráló elekt-

ronika
·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  2 lehajtható rész  az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 

szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

·  2 csészetartó rész a felső kosárban

Készülék méret 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm 845 x 600 x 600 mm

aquaStop

EnergiaÚj
féltöltetVíz

12 L
féltöltet aquaStopEnergia Víz

13 L

féltöltet aquaStop

Új Energia Víz

12 L

Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm



16 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SE 24E236EU   SE 25E259EU   SE 23E233EU

Kivitel ·  Mosogatógép, 60 cm
· fehér

·  Mosogatógép, 60 cm
· fehér

·  Mosogatógép, 60 cm
· fehér

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A/A
·  Energia/víz2: 327 kWh / 3 920 l
·  Energia/víz3: 1,15 kWh / 14 l 
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW) 

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A/A
·  Energia / víz2: 327 kWh / 4560 liter
·  Energia / víz3: 1,15 kWh / 17 liter
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A/A
·  Energia/víz2: 327 kWh / 4 560 l
·  Energia/víz3: 1,15 kWh / 17 l 
·  Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

Programok ·  4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 
gyors 35 °C, előmosogatás

·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, 
előmosogatás

·  3 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 
előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

Komfort ·  Időprogramozás 3/6/9 óra között
·  Váltókar technika
·  Regeneráló elektronika
·  Átfolyós rendszerű vízmelegítő
·  Programállapot jelzés LED-del
·  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés

·  Programállapot jelzés LED-el
·  Váltókar technika, regeneráló 

elektronika
·  Kiegészítő funkció: féltöltet 

mosogatási lehetőség
·  Elektronikus só- és öblítőszer 

utántöltés jelzés

·  Váltókar technika
·  Regeneráló elektronika
·  Átfolyós rendszerű vízmelegítő
·  Programállapot jelzés LED-del
·  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés

Mosogatókosarak ·  Állítható magasságú felső kosár
·  Kiegészítő evőeszköztartó a felső 

kosárban

·  Állítható magasságú felső kosár ·  Állítható magasságú felső kosár

Készülék méret 845 x 600 x 600 mm 850 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 600 mm

Mosogatógépek

féltöltetEnergia Energia EnergiaaquaStop aquaStop aquaStop

Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló, 60 cm Szabadonálló 60 cm
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Brilliáns eredmény az energiafogyasztásban.
Beépíthető mosogatógépek a Siemenstől.



18 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SN 55M537EU   SN 54E502EU   SN 54M505EU

Kivitel ·  speedMatic mosogatógép
·  Integrálható - nemesacél, 60 cm

·  speedMatic mosogatógép
·  Integrálható - nemesacél, 60 cm

·  speedMatic mosogatógép 
·  Integrálható - nemesacél, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 262 kWh / 2800 liter
·  Energia / víz3: 0,92 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 294 kWh / 3360 liter
·  Energia / víz3: 1,03 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

·  2x4 program: intenzív 70 °C, 
normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C

·  4 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 
előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár és elektronikus 
nyomógombzár

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvé-
delmi rendszer

·  Gyermekzár és elektronikus nyomó-
gombzár

Komfort ·  Piktogrammos funkció display 
(kék kijelzővel)

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális 

mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, 

üvegkímélő technika
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, 

varioSpeed, féltöltet
·  Váltókar technika, regeneráló 

elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, 

elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-

utántöltés jelzés

·  Piktogrammos funkció display 
(piros kijelzővel)

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális 

mosogatószer adagoló
·  Töltöttségszenzor, üvegkímélő 

technika
·  Kiegészítő funkció: féltöltet 

mosogatási lehetőség
·  Váltókar technika, regeneráló 

elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, 

elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-

utántöltés jelzés

·  Piktogrammos funkció display 
(kék kijelzővel)

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális 

mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, 

üvegkímélő technika
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló 

elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, 

elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszer-

utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  2 lehajtható rész a felső és 4 az alsó 
kosárban

·  2 csészetartó rész a felső kosárban, 
kiegészítő evőeszköztartó

·  Állítható magasságú felső kosár 3 
szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban, 

kiegészítő evőeszköztartó
·  Állítható magasságú felső kosár 

·  2 lehajtható rész a felső és 4 az alsó 
kosárban

·  2 csészetartó rész a felső kosárban, 
kiegészítő evőeszköztartó

·  Állítható magasságú felső kosár 3 
szintű „rackMatic” rendszerrel

Készülék méret 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 573 mm

speedMatic mosogatógépek

féltöltet

aquaStop aquaStop

Energia Energia
intenzívZóna

varioSpeed aquaStop

Energia Víz

10 L
Víz

12 L
Víz

12 L

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm

varioSpeed

féltöltet
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Termék SN 55E505EU  SE 55E558EU   SE 54E544EU

Kivitel ·  speedMatic mosogatógép 
·  Integrálható, nemesacél, 60 cm

·  Mosogatógép 
·  Integrálható - nemesacél, 60 cm

·  Mosogatógép 
·  Integrálható - nemesacél, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3653 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 13 liter
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3653 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 13 liter
·  Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Programok ·  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, 
előmosogatás

·   4 program: auto 55-65 °C, eco 50 °C, 
gyors 45 °C, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár 

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

Komfort ·  Piktogrammos funkció display (piros)
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, 

üvegkímélő technika
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, 

varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között, 

elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és 

öblítőszerutántöltés jelzés

· Piktogrammos funkció display (kék)
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló 

elektronika
·  Időprogramozás 1-19 óra között, 
elektronikus maradékidő kijelzés

·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

·  Piktogrammos funkció display (piros)
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló 

elektronika
·  Időprogramozás 1-19 óra között, 
elektronikus maradékidő kijelzés

·  Elektronikus só- és öblítőszer-
utántöltés jelzés

Mosogatókosarak ·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 

szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 

szintű „rackMatic” rendszerrel

Készülék méret 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 573 mm 815 x 598 x 573 mm

SE 55E559EU
Eltérés az SE55E558EU-hoz képest

SE 54E533EU
Eltérés az SE54E554EU-hoz képest

· Zajszint: 49 dB (re 1 pW)
· Piktogrammos funkció display (piros)
·  varioSpeed kiegészítő funkciót nem 

tartalmaz

· Energiaosztály1: A/A
· Energia / víz2: 327 kWh / 4560 liter
· Energia / víz3: 1,15 kWh / 17 liter
· Zajszint: 57 dB (re 1 pW)
·  4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 

gyors 30 °C, előmosogatás
·  Időprogramozást, maradék idő 

kijelzést, varioSpeed-et, lehajtható 
részt nem tartalmaz

· Többszörös vízvédelmi rendszer
· Állítható magasságú felső kosár 

varioSpeed aquaStop

intenzívZónaEnergia Víz

12 L

aquaStop

varioSpeedEnergia Víz

13 L

aquaStop

varioSpeedEnergia Víz

13 L

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm



20 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Termék SN 65M085EU   SN 64M030EU  SN 64M005EU

Kivitel ·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 60 cm

·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 60 cm

·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  14 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia/víz2: 266 kWh / 2 800 liter
·  Energia/víz3: 0,93 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia/víz2: 262 kWh / 2 800 liter
·  Energia/víz3: 0,92 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3360 liter
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, intenzív 
eco 45 °C, gyors 45°C

·  2x4 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C

·  4 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár 

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvé-
delmi rendszer

·  Gyermekzár 

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvé-
delmi rendszer

·  Gyermekzár 

Komfort ·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer 

adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika
·  Hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, 

féltöltet, varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer 

utántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés, 

infoLight

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer 

adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika
·  Hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: féltöltet, 

varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer

utántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés, 

infoLight

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer 

adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika
·  Hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer 

utántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés

Mosogatókosarak ·  2 lehajtható rész a felső- és alsó 
kosárban

·  2 csészetartó rész a felső- és az alsó 
kosárban

·  vario evőeszköztartó kosár 
a harmadik szinten

·  Állítható magasságú felső kosár 
3 szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész a felső- és alsó 
kosárban

·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

3 szintű „rackMatic” rendszerrel

Készülék méret 815 x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm

speedMatic mosogatógépek

intenzívZóna féltöltet

varioSpeed aquaStop

Energia vario kosárVíz

10 L
varioSpeed

aquaStop

Energia Víz

10 L
varioSpeed

aquaStop

Energia Víz

12 L

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm
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Termék SN 65E006EU   SE 64E334EU  SE 63E332EU

Kivitel ·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 60 cm

·  Teljesen integrálható mosogatógép,
60 cm

·  Teljesen integrálható mosogatógép,
60 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia/víz2: 290 kWh / 3360 liter
· Energia/víz3: 1,02 kWh / 12 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A/A
· Energia/víz2:  327kWh / 3920 liter
· Energia/víz3: 1,15 kWh / 14 liter
· Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A/A
· Energia/víz2:  327kWh / 4560 liter
· Energia/víz3: 1,15 kWh / 17 liter
· Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x5 program: intenzív 70 °C, normál 
65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C, előmo-
sogatás

·  2x4 program: normál 65 °C, 
eco 50 °C, gyors 35°C, előmosogatás

·  3 program: normál 65 °C, eco 50 °C,
előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

Komfort · speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer 

adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor
· Üvegkímélő technika
· Kiegészítő funkció: féltöltet 
mosogatási lehetőség
· Időprogramozás 3/6/9 között
·  Elektronikus só-és öblítőszer- 

utántöltés jelzés
· Akusztikus programvége jelzés

·  Kiegészítő funkció: féltöltet 
mosogatási lehetőség

·  Elektronikus só-és öblítőszer- 
utántöltés jelzés

· Akusztikus programvége jelzés

·  Elektronikus só-és öblítőszer- 
utántöltés jelzés

· Akusztikus programvége jelzés

Mosogatókosarak · 2 lehajtható rész az kosárban
· 2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 

szintű „rackMatic” rendszerrel

·  Állítható magasságú felső kosár ·  Állítható magasságú felső kosár 

Készülék méret 815 x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm 815 x 598 x 550 mm

féltöltet aquaStop

Energia varioFlexPlusVíz

12 L
féltöltet aquaStopEnergia aquaStopEnergia

Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm Beépíthető, 60 cm



22 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

SR 25E830EU  SR 24E202EU 

·  speedMatic mosogatógép, 45 cm 
·  Silver-inox

·  speedMatic mosogatógép, 45 cm

·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia címke1: A+/A
·  Energia/víz2: 220 kWh / 2 520 l
·  Energia/víz3: 0,78 kWh / 9 l 
·  Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

·  9 teríték mosogatására alkalmas
Energia címke1: A+/A
Energia/víz2: 220 kWh / 2 520 l
Energia/víz3: 0,78 kWh / 9 l 
Melegvízre köthető  (max. 60 °C)
Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

·  2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
 eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 
eco program 50 °C, gyors 45 °C

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédel-
mi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

·  Ujjlenyomat mentes borítás
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási 

lehetőség, varioSpeed
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika Hőcserélő
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  Töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika
·  Kiegészítő opció: féltöltet mosogatási 

lehetőség
·  Programállapot jelzés LED-del
·  Időprogramozás 3/6/9 óra között
·  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés

·  2 lehajtható rész a felső kosárban
·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Variálható evőeszköz tartó az alsó 

kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 

„rackMatic” rendszerrel

·  Variálható evőeszköz tartó az alsó 
kosárban  Váltókar technika

·  Regeneráló elektronika

845 x 450 x 600 mm 845 x 450 x 600 mm

SR 24E200EU 
Eltérés az SR 24E202EU-tól:

·  Energia címke1: A/A
·  Energia/víz2: 249 kWh / 3 640 l
·  Energia/víz3: 0,88 kWh / 13 l 
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)
·  Nincs kiegészítő opció

Kiváló eredmények a mosogatásban kis helyigény 
mellett is. speedMatic 45 cm széles mosogatógépek.

Az új 45 cm-es mosogatók kevés helyigé-
nyűek és fogyasztásúak
A Siemens mosogatógépek fogyasztása az 
elmúlt évek során jelentős mértékben csök-
kent, kímélve ezzel a környezetet.

duoPower® – dupla mosogatókar
A 4 cm-rel megnövelt felső mosgatókosár 
lehetővé teszi a világon elsőként a 45 cm-
es mosogatógépek dupla mosogatókarral 
való felszerelését. Ezen karok még jobb ha-
tékonysággal tisztítják a mosogatógépbe be-
helyezett edényeket.

Állítható felsőkosár: teret varázsolhatunk 
az alsó kosárban a pizzás tányér, tálaló, 
sültes tál számára is
Bármikor teret nyerhetünk túlméretes edénye-
ink számára az alsó kosárban. Gyors magas-
ságállítási lehetőség a felső kosárnál (+/- 5cm). 
Több hely, nagyobb lábosok, vagy például 
hosszútalpú borospoharak számára. A dupla 
görgősornak köszönhetően a felső kosár, an-
nak teleszkópos sínjén, egy könnyed mozdu-
lattal magasságában áthelyezhető (+/-5cm).

Energia

varioSpeed aquaStop

féltöltetEnergia Víz

9 L

aquaStop

Energia Víz

9 L

Szabadonálló, 45 cm Szabadonálló, 45 cm
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Termék SR 55M531EU   SR 55E503EU  SR 64M030EU

Kivitel ·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 45 cm

·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 45 cm

·  speedMatic teljesen integrálható 
mosogatógép, 45 cm

Teljesítmény és 
fogyasztás

·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia/víz2: 220 kWh / 2240 liter
·  Energia/víz3: 0,78 kWh / 8 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia/víz2: 220 kWh / 2520 liter
·  Energia/víz3: 0,78 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia/víz2: 220 kWh / 2520 liter
·  Energia/víz3: 0,78 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok ·  2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-
65 °C, eco 50 °C, intenzív eco 45°C, 
gyors 45°C

·  2x5 program: intenzív 70 °C, 
auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45°C, 
előmosogatás

·  2x4 program:  auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45°C, előmosogatás

Biztonság ·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvé-
delmi rendszer

·  Gyermekzár és elektronikus nyomó-
gombzár

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  aquaStop, 24 órás elektronikus 
vízvédelmi rendszer

·  Gyermekzár 

Komfort ·  Piktogrammos funkció display (kék 
kijelzővel)

·  speedMatic vízrendszer
·   dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: féltöltet 

mosogatási lehetőség, varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-

utántöltés jelzés

·  Piktogrammos funkció display (kék 
kijelzővel)

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosoga-

tási lehetőség, varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-

utántöltés jelzés

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  duoPower – dupla mosogatókar
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Üvegkímélő technika, hőcserélő
·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosoga-

tási lehetőség, varioSpeed
·  Időprogramozás 1-24 óra között
·  Elektronikus maradékidő kijelzés
·  Elektronikus só-és öblítőszer-

utántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés

Mosogatókosarak ·  2 lehajtható rész a felső és az alsó 
kosárban

·  2 csészetartó rész a felső kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 

szintű „rackMatic” rendszerrel

·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 

·  2 lehajtható rész a felső és az alsó 
kosárban

·  Állítható magasságú felső kosár 3 
szintű „rackMatic” rendszerrel

Készülék méret 815 x 448 x 573 mm 815 x 448 x 573 mm 815 x 448 x 550 mm

SR 64E002EU (kép nélkül) 
Eltérés az SR 64M030EU-tól:

·  2x4 program: intenzív 70°C, eco 50 °C, 
gyors 45°C, előmosogatás

·  Időprogramozás 3/6/9 óra között
·  2 lehajtható rész az alsó kosárban és 

állítható magasságú felső kosár   
·  aquaSensort, varioSpeed opciót és 

gyermekzárat nem tartalmaz

Energia Víz

8 L

varioSpeed aquaStopféltöltet varioSpeed aquaStopféltöltet

Energia Víz

9 L

varioSpeed aquaStopféltöltet

Energia Víz

9 L

Beépíthető, 45 cm Beépíthető, 45 cm Beépíthető, 45 cm
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