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Fedezze fel újra a világot.
Fedezze fel a Siemens háztartási gépeit.
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Minden nap végtelen lehetőséget kínál arra, hogy különleges legyen. Már egy apró lépés, 
egy bátor gondolat, vagy egy nagyszerű ötlet elegendő lehet ehhez. A Siemens háztartási 
készülékei segítenek ezt a lépést megtenni, így több szabadidőt biztosítva az Ön számára. 
Ezekkel a készülékekkel új lehetőségek nyílnak meg Ön előtt a design és a technológia 
területén, amelyek maximális rugalmasságot biztosítanak. Ezentúl biztos lehet benne,  
hogy a Siemens háztartási készülékei rendkívüli módon hozzájárulnak ahhoz, hogy Ön  
egy modern és intelligens háztartást tudjon kialakítani.
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Egységes design –  
a legmagasabb szinten.

A Siemens új szintre lépett a háztartási  
készülékek megjelenése terén.  
A beépített készülékek iQ700 sorozatával  
az innovatív technológia találkozik a modern  
designnal, így egyszerűbbé téve nem csak 

„Mindegyik ötletnél  
az a gondolat vezérelt,  
hogy a Siemens márka  

esetén a design elemeket 
nem kell újra feltalálni  

csak egy magasabb  
szintre emelni.”

Gerhard Nüssler, Siemens 
vezető designer

Egyedülálló flexibilitás az egységes 
design-nak köszönhetően. 

Nemes anyagok, elegáns megmunkálás.

a főzés folyamatát, hanem a készülék 
kiválasztását és beépítését is. Az egységes 
kezelőpanel-magassággal az összes készülék 
tetszőlegesen kombinálható és esztétikusan 
illeszkedik bármely konyhabútorba. 
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Elismert design:  
A Siemens készülékek díjai. 

A Siemens design vonalait a felhasználókon 
kívül a szakma is elismeri:  

•  232 alkalommal kitüntetve az „iF product 
design award“ díjjal

•  180 esetben kitüntetve a „red dot winner“ díjjal 
•  4 alkalommal kitüntetve a „red dot best of the 

best“ díjjal 
•  és négyszer kitüntetve az „iF product  

design award gold“ díjjal.

Made in Germany.  

Bízzon meg a „Made in Germany“ 
minőségben. A Siemens háztartási gépeit 
többek között 7 német gyárban közel 14.000 
munkatárs készíti. 

A látható és érezhető minőség. Világos forma és funkció.
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Időt takarít meg Önnek, hogy ne 
csak a főzést, de szabadidejét is  
élvezni tudja. 
A Siemens új iQ700 sütői.

Teljes értékű hőlégbefúvás alacsony 
energiafogyasztással: hotAir eco.

Mindenkinek, aki szeret hőlégbefúvás 
funkcióval sütni, és emellett energiát is meg 
kíván takarítani. A Siemens hotAir eco sütési 
módja nem csak alacsonyabb fogyasztási 
értékeket mutat, de egyidejűleg tökéletes 
sütési és főzési eredményeket nyújt. Legyen 
szó akár mélyfagyasztott pizzáról, akár 
süteményről vagy lasagne-ról, a speciális 
hőmérséklet-vezérléssel rendelkező 
funkció különösen optimális működést 
és végeredményt garantál az egy szinten 
történő sütéskor.

Az új iQ700 sütőkkel minden pillanat 
élvezet – még a tisztítás is!

Soha többé nem kell aggódnia a sütő 
tisztítása miatt, hiszen az activeClean 
pirolitikus öntisztítással rendelkező Siemens 
modellek szinte maguktól megtisztulnak, 
és Önnek csak a felszabaduló idő örömei 
maradnak.

100% íz. Akár 50%* időmegtakarítás: 
varioSpeed és coolStart funkciók. 

Az elkészítési idő jelentős csökkentéséhez 
csak egy gombnyomásra van szükség.  
Az integrált mikrohullám nem csak  
a felolvasztásnál és melegítésnél, hanem 
– egy hagyományos fűtési módhoz 
hozzákapcsolva – a sütésnél is segít az idő 
lerövidítésében, természetesen változatlanul 
tökéletes végeredmény mellett. A fagyasztott 
élelmiszerek elkészítéséhez pedig egy 
forradalmian új funkció, a coolStart nyújt 
páratlan segítséget, melynek használatakor 
nincs szükség előfűtésre, így értékes időt  
és energiát takarít meg Önnek.

Jól látható és egyértelmű információk 
meggyőző kezeléssel párosulva. 

Még soha nem volt ilyen élvezetes egy 
sütő használata: nagyobb kijelző, világító 
színek, éles képek és nagy felbontás. Az új 
érintőképernyő felhasználóbarát menüvel és 
intuitív beállítási lehetőségekkel minden sütési 
folyamatot izgalmassá és magával ragadóvá 
tesz. Rendelkezzen teljeskörű ellenőrzéssel 
sütője felett az új érintésvezérelt, magyar 
nyelvű, szöveges és grafikus TFT kijelzővel!

Energia

e
Forró levegő,  
eco

activeClean®

varioSpeed

TFT-
Touchdisplay
Plus

coolStart

TFT-
Touchdisplay TFT Kijelző

* A HM676G0S1 készülék összehasonlítása egy korábbi, hasonló kategóriájú Siemens sütővel.
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Tökéletesen egymásra hangolva:  
az iQ700 beépíthető készülékek.
A Siemens design összehangolt megtestesülése.

Egymás mellett, vagy egymás fölött: az iQ700 beépíthető 
készülék sorozat tetszőlegesen kombinálható. A tökéletesen 
összehangolt design egyik fontos eleme, hogy minden 
készülék egységes kezelőpanel mérettel rendelkezik, így 
gyakorlatilag a készülékek egy egységet képezve jelennek 
meg a konyhabútorban.

Ön pedig a konyháját bármikor tetszőlegesen bővítheti 
további készülékekkel, és az eredményt nem csak az 
ízlelőbimbói fogják megköszönni, hanem látványos is lesz.
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Egyenletesen magas minőség és még több lehetőség:  
iQ700 kompakt beépíthető készülékek

A Siemens iQ700 sorozatban a normál méretű sütőkön túl 
– mint ahogyan az már megszokott a márkától – különböző 
speciális készülékek is megtalálhatók, mint kompakt sütők és 
kombinált készülékek, beépíthető mikrohullámű sütők, illetve 
beépíthető automata kávéfőző és melegentartó fiók is.  

Így az egységes megjelenés mögött a különböző funkcióval 
rendelkező készülékek nagyszerűen kiegészítik egymást 
és biztosítják Önnek a főzésben rejlő új lehetőségek 
kihasználását.
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A tökéletes ízek eléréséhez pontosan  
annyi időre van szükség, mint  
amennyivel Ön rendelkezik. 
iQ700 sütők varioSpeed funkcióval.

Egy gombnyomás – kétszeres sebesség. 

Nem kell többé a sütés és a főzés során 
kompromisszumokat kötni az elkészülési 
idő tekintetében, hiszen a varioSpeed 
opció mostantól több új iQ700 sorozatú 
Siemens sütőben megtalálható. A beépített 
mikrohullám funkciónak köszönhetően 
bizonyos hagyományos fűtési módok 
„felgyorsíthatóak” ezáltal az ételek 
gyorsabban elkészülnek ugyanolyan  
kiváló végeredménnyel.

Mostantól nincs szükség előfűtésre,  
ennek köszönhetően Ön időt takarít 
meg: a coolStart-funkcióval.

A sütő felfűtése nem csak az Ön értékes 
idejét, de ezenfelül még az energiát 
is fogyasztja. Ennek most vége. Az új 
coolStart funkció feleslegessé teszi az 
előfűtést, legyen szó akár felolvasztásról, 
akár melegítésről vagy mélyfagyasztott 
ételek elkészítéséről. Egyszerűen helyezze 
az ételt a sütőbe, állítsa be a coolStart 
funkciót és pillanatok alatt élvezheti  
az ízletes végeredményt. 

varioSpeed coolStart
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Modern kijelző és könnyed kezelés  
az elsőrangú ételek elkészítésének érdekében.

TFT TouchDisplay Plus

Az extra méretű, 5,7”-os érintésvezérelt kijelző, az 
intuitív tekerőgomb és az elegáns króm csíkon található 
fő kezelőgombok együttese a garancia arra, hogy  
a prémium iQ700 sorozatú készülékekkel az ételek 
elkészítése élvezetes és egyszerű tevékenységgé válik.  
A kijelző minden szükséges információról tájékoztat  
és folyamatosan segítségünkre van a tökéletes  
fogások elkészítésében. 

Sosem volt még ennyire elegáns egy kijelző és ennyire 
egyértelmű a sütő kezelése. Az új kijelzőváltozatok mindig 
jól felismerhetők egységes megjelenésükről, és akár az 
alapfunkciókat, akár a prémium készülékek extra funkcióit 
használja, a menüben való navigálás mindig egyszerű 

és magától értetődő.  Ismerkedjen meg egy szempillantás 
alatt a készülékek összes alapfunkciójával és használja az 
érintésvezérelt kijelző és az elegáns kezelőgomb minden 
kényelmes tulajdonságát a sütő beállításához.

TFT-
Touchdisplay
Plus
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Innovatív technológia – hogy  
a sütés ne legyen többé fáradtság.

TFT-Touchdisplay. 

A nagy méretű, 3,7”-os kijelző felhasználóbarát menü-
rendszere, a színes képek és a sütési folyamatról történő 
folyamatos tájékoztatás segítségével a sütés túlmutat 
egyszerű konyhai tevékenységen, kikapcsolódássá válik. 
A felület természetesen itt is érintésvezérelt, a még 
gyorsabb és közvetlenebb beállítás érdekében. 

TFT-Display. 

A 2,8” méretű színes és grafikus TFT kijelző láthatatlan 
segédként vezeti Önt át a sütő beállításain. A kijelző 
érintőgombjai és az univerzális tekerőgomb remekül 
kiegészítik egymást, hogy Ön a lehető leggyorsabban  
el tudja végezni a beállításokat. 

TFT-
Touchdisplay

TFT Kijelző
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Egészségeset könnyedén –  
ételkészítés gőzzel. 
Különösen kímélő ételek elkészítése modern és egyszerű módon. 

Gőz funkcióval rendelkező készülékek vízzel  
való feltöltése. 

Ropogós kéreg és szaftos belső:  
A pulseSteam hozzáadott gőz funkció.  

A hagyományos sütési mód mellé az alkalmanként ada-
golt gőz segítségével az ételek még ízletesebb elkészí-
tése válik lehetővé. A nedvesség elpárolog a felületen, 
ezért az étel kívül ropogós lesz, belül viszont szép szaftos  
marad, például egy sült vagy egy kenyér esetében. 

pulseSteam

Ételek ízletes és egészséges elkészítése:  
A gőzpárolás. 

Legyen akár hal, akár zöldség vagy szárnyas, a gőzpároló 
készülék az egészséges és ízletes módja az ételek 
elkészítésének. A párolás forró vízgőzzel történik,  
amely különösen kíméletes módon bánik az ételekkel  
és segít megőrizni a bennük található vitaminokat  
és tápanyagokat.

gőzpároló

Ételek újszerű elkészítése: 
A gőzsütés.

Ezzel a funkcióval felszerelt iQ700 sorozatú készülékeknél 
a hagyományos sütési módok teljes értékű gőz funkcióval 
kombinálhatók, így az ételek nem csak sülnek, hanem a 
folyamatos gőz hatására főnek is, ezért a sültek készítése, 
vagy az ételek regenerálása egy teljesen új dimenzióban 
valósul meg a Siemens készülékekben.

gőzsütő

1. lépés: Töltse meg egyszerűen és kényelmesen  
az 1 literes víztartályt a vízcsapnál.

2. lépés: Gombnyomásra a teljes kezelőpanel kinyílik, majd azt 
felhajtva be tudja helyezni a víztartályt.

3. lépés: A kezelőpanelt egy gyengéd mozdulattal a helyére 
visszazárva nincs más dolga mint kiválasztani a kívánt funkciót  
és beállításokat a sütés megkezdéséhez.

A gőz funkcióval rendelkező iQ700 sütők és kompakt 
készülékek még több lehetőséget kínálnak a tökéletes 
és finom ételek elkészítésére. A különböző funkcióknak 
hála sem zsírt, sem olajat nem kell hozzáadnia  
a tökéletes eredmény elérése érdekében.  

Akár a normál 60 cm-es, akár a kompakt 45 cm-es 
készüléket választja az iQ700 sorozatból, a nagy belső 
tér minden eddigin túlmutató maximális szabadságot  
és rugalmasságot nyújt Önnek. 
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A sütő tisztításának legegyszerűbb módja: 
hagyja, hogy a sütő önmagát tisztítsa. 
activeClean®: Hogy a konyhája ne csak kívül, hanem belül is ragyogjon.

activeClean®

pirolitikusan
tisztítható

A tökéletes konyhának a tisztaság is egy fontos  
eleme – különösképpen a Siemens-nél.  

Most még gondtalanabbul élvezheti ételeit és nem kell 
többé a sütőtisztítás miatt aggódnia, hiszen az activeClean 
pirolitikus öntisztító rendszer elvégzi Ön helyett. Csak egy 
gombnyomás és sütője magától megtisztul. A pirolitikus 
eljárás során a sütő nagyon magas hőmérsékleten, 
gyakorlatilag leégeti a belső felületéről a szennyeződéseket, 
amelyek a ciklus végén, hamu formájában egyszerűen 
kitörölhetőek a sütő aljából. Nem csak a leghatékonyabb 
módszer a sütő teljes belső terének megtisztítására, hanem 
a legkényelmesebb is. 

Magas minőségű anyagok – a magas hőmérsékletű  
sütőtérhez.  

Az activeClean tisztítással felszerelt készülékek belső 
kiegészítői mind olyan bevonattal vannak ellátva, amelyek 
pirolitikusan tisztíthatók. Így mostantól a tepsik és rácsok 
tisztítását is a sütőre bízhatja.
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Jövőbe mutató megoldások egy  
izgalmasabb élethez.
További innovációk, hogy Önnek egyszerűbb dolga legyen a konyhában.

Az ételek automatikus elkészítésének egy forradalmian 
új módja: a cookControl Plus.   

Egyszerűen válassza ki a kívánt fogás fajtáját és súlyát –  
a cookControl Plus funkció azonnal felajánlja Önnek  
az étel tökéletes elkészítéséhez szükséges beállításokat. 
A bakingSensor sütőszenzorral és a roastingSensor 
maghőmérővel kiegészülve pedig, a cookControl Plus 
aktív módon szabályozza a sütés menetét a tökéletes 
végeredmény elérése érdekében.

Tökéletes sütési eredmények a választott sütési  
szinttől függetlenül: 4D hőlégbefúvás.   

Bármely sütési szintet szeretné használni, az innovatív 
technológiának köszönhetően, a két irányba forogni képes 
nemesacél ventilátor ideális és egyenletes hőeloszlást tesz 
lehetővé a sütőtérben. Egyszerűbb süteményeket ezzel  
a sütési móddal egyszerre akár több szinten is készíthet.

A sütőajtó lágyan és halkan nyílik és záródik  
a softMove intelligens csillapítási mechanizmusnak 
köszönhetően.   

A modern konyhabútorok területéről ismert lágy mozgású 
ajtók mostantól a sütők esetében is elérhetők. A softClose 
csillapított záródás mellett a Siemens iQ700 készülékei 
már softOpen csillapított nyitás funkcióval is fel vannak 
szerelve, így még jobban illeszkednek a konyhabútor 
egységébe.

Reflektorfényben az ételek:   
halogén és LED belső világítás.   

Modelltől függően többféle megvilágítási mód lehetséges, 
a fényes halogén világítástól egészen a többszintű LED 
világításig. A fényforrások mindig optimális megvilágítást 
biztosítanak a sütőtérben található ételekhez, hogy Ön ne 
maradjon le egyetlen pillanatról sem.

cookControl
Plus
cookControl
Plus

4D hotAir

softMove

Halogén
világítás LED-világítás

LED-világítás
minden szinten
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Sütemények készítésének aktív felügyelete és  
vezérlése: a bakingSensor sütőszenzor. 

Ezután egy sütemény elkészítéséhez nem kell mást tennie 
mint előkészíteni a tésztát és kiválasztani, hogy tepsiben 
vagy formában szeretné, hogy elkészüljön. Az innovatív 
szenzornak köszönhetően a sütés folyamata ellenőrzötten 
és automatikusan megy végbe, amelynek során az 
érzékelő folyamatosan méri a sütőtér nedvességtartalmát 
és felismeri amikor az étel elkészült.

Maximális kényelem, széleskörű flexibilitás:  
a teleszkópos sütősínek. 

Soha többé nem fog Önnek problémát okozni a tepsik 
behelyezése a sütőbe, sem az étel ellenőrzése sütés 
közben. A pontos és precíz teleszkópos sütősínek 
modelltől függően egy, két vagy három szinten kényelmes 
használatot biztosítanak az ételek mozgatása során.

Tökéletesen sikerült sültek és halak olyan egyszerűen, 
mint még soha: a roastingSensor maghőmérővel.

A három mérési ponttal rendelkező maghőmérő pontosan 
és megbízhatóan képes meghatározni az étel belső 
hőmérsékletét. A sütő vezérlő automatikája pedig ennek 
segítségével pontosan képes eldönteni, hogy mikor készül 
el az étel az Ön beállításainak megfelelően.

bakingSensor

3 szintű
teleszkópos
sütősín

roasting
Sensor Plus
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iQ700 beépíthető sütő mikrohullámmal  
és pulseSteam hozzáadott gőzzel 

iQ700 beépíthető sütő mikrohullámmal,  
nemesacél

HN 678G4S1 HM 656GNS1

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető sütő mikrohullámmal 15 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, 
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás,  
Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen-tartás

■  További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás
■  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal 

kombinált sütés
■  Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
■  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat, Inverter technológiával
■  Sütőtér térfogata: 67 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető sütő mikrohullámmal 13 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, 
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, 
Melegen-tartás

■  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal 
kombinált sütés

■  Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
■  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat, Inverter technológiával
■  Sütőtér térfogata: 67 l

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Tisztítás 
■  activeClean - automatikus öntisztítás
■  Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütőtepsi és tepsitartó sín)

Tisztítás 
■  ecoClean öntisztítás: hátfal, oldalfalak, tető
■  ecoClean tisztítási program

Komfort 
■  5,7” színes, grafikus touchDisplay Plus TFT kijelző, directTouch 

teljes érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  roastingSensor maghőmérő több mérési ponttal
■  bakingSensor sütőszenzor
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás minden szinten, kikapcsolható
■  Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren kívül
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Komfort 
■  3,7” színes, grafikus touchDisplay TFT kijelző, directTouch teljes 

érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű

Tartozékok 
■  1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Tartozékok 
■  1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
■  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 
■  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár gomb
■  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Műszaki adatok
■  Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

iQ700 beépíthető sütők
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iQ700 beépíthető sütő mikrohullámmal  
és pulseSteam hozzáadott gőzzel 

iQ700 beépíthető sütő mikrohullámmal,  
nemesacél

HN 678G4S1 HM 656GNS1

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető sütő mikrohullámmal 15 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, 
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Intenzív sütés, Kímélő párolás,  
Edény-előmelegítés, Aszalás, Melegen-tartás

■  További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás
■  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal 

kombinált sütés
■  Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
■  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat, Inverter technológiával
■  Sütőtér térfogata: 67 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető sütő mikrohullámmal 13 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, 
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, 
Melegen-tartás

■  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám, mikrohullámmal 
kombinált sütés

■  Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
■  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat, Inverter technológiával
■  Sütőtér térfogata: 67 l

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Tisztítás 
■  activeClean - automatikus öntisztítás
■  Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütőtepsi és tepsitartó sín)

Tisztítás 
■  ecoClean öntisztítás: hátfal, oldalfalak, tető
■  ecoClean tisztítási program

Komfort 
■  5,7” színes, grafikus touchDisplay Plus TFT kijelző, directTouch 

teljes érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  roastingSensor maghőmérő több mérési ponttal
■  bakingSensor sütőszenzor
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás minden szinten, kikapcsolható
■  Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren kívül
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Komfort 
■  3,7” színes, grafikus touchDisplay TFT kijelző, directTouch teljes 

érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű

Tartozékok 
■  1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Tartozékok 
■  1 x Kombi rács, 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
■  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C) 
■  Elektronikus ajtózár, Gyermekzár gomb
■  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Műszaki adatok
■  Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 x 595 x 548 mm
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

iQ700 beépíthető gőzsütő, nemesacél iQ700 beépíthető gőzsütő, nemesacél

HS 636GDS1 HB 675G0S1

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető gőzsütő 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás,  

hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, 
Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill,  
Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott ételekhez, Alsó sütés, 
Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen-tartás

■  További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, 
Felolvasztás

■  Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C
■  Sütőtér térfogata: 71 liter

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető sütő 13 sütési funkcióval: 4D hőlégbefúvás,  

hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, 
Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill,  
Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott ételekhez, Alsó 
sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen-tartás

■  Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
■  Sütőtér térfogata: 71 liter

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Tisztítás 
■  ecoClean öntisztítás: hátfal
■  Teleüveg sütőajtó

Tisztítás 
■  activeClean – automatikus öntisztítás
■  Pirolitikusan tisztítható tartozékok (sütőtepsi és tepsitartó sín)

Komfort 
■  3,7” színes, grafikus TouchDisplay TFT kijelző, directTouch teljes 

érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  roastingSensor maghőmérő több mérési ponttal
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren kívül, 
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Komfort 
■  2,8” színes, szöveges TFT kijelző touchControl érintőgombokkal
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, cookControl, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl automata programok
■  Automata programok száma: 10
■  Elektronikus óra
■  Gyors felfűtés
■  Halogén belső világítás, kikapcsolható
■  Hűtőventilátor
■  Nemesacél ventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, pirolitikusan tisztítható

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű, teljesen kihúzható,  

Stop funkcióval, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok 
■  1 x Rostély, 1 x Gőztartály, 3 x különböző párolóedény,  

1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Univerzális serpenyő

Tartozékok 
■  1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 585-595 x 550 mm

*Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján)
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iQ500 beépíthető sütő, nemesacél iQ500 beépíthető sütő, nemesacél

HB 64AR550F HB 43GR540

Sütőtípus / sütési módok 
■  Multifunkciós sütő 5 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D 

hőlégkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés,  
nagyfelületű grill

■  Hőfokszabályozás: 50-270 °C 
■  Sütőtér térfogata: 57 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, légkeverés, 

külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill,  
kis felületű grill, kiolvasztás

■  Hőfokszabályozás: 50-270 °C 
■  Sütőtér térfogata: 60 l

Design 
■  Piros kijelző
■  Süllyesztett gombok
■  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal

Design 
■  Fehér és kék világítás
■  Süllyesztett gombok
■  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal

Tisztítás 
■  activeClean – automatikus öntisztítás
■  Pirolitikusan tisztítható tartozékok

Tisztítás 
■  ecoClean öntisztító oldalfalak és hátfal
■  Teleüveg sütőajtó

Komfort 
■  Automatikus hőmérséklet-felajánlás
■  Elektronikus óra
■  Sütővilágítás
■  Elketronikus funkcióválasztó és toucControl érintőgombok
■  Gyorsfelfűtés
■  Hűtőventilátor

Komfort 
■  Elektronikus óra
■  Sütővilágítás
■  Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó és nyomógombok
■  softClose ajtózáródás
■  Automatikus gyorsfelfűtés
■  Hűtőventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű

Tartozékok 
■  2 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok 
■  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár: nyomógombzár

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm

Beépíthető sütők
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iQ500 beépíthető sütő, nemesacél iQ500 beépíthető sütő, nemesacél

HB 64AR550F HB 43GR540

Sütőtípus / sütési módok 
■  Multifunkciós sütő 5 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D 

hőlégkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés,  
nagyfelületű grill

■  Hőfokszabályozás: 50-270 °C 
■  Sütőtér térfogata: 57 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  Multifunkciós sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, légkeverés, 

külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill,  
kis felületű grill, kiolvasztás

■  Hőfokszabályozás: 50-270 °C 
■  Sütőtér térfogata: 60 l

Design 
■  Piros kijelző
■  Süllyesztett gombok
■  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal

Design 
■  Fehér és kék világítás
■  Süllyesztett gombok
■  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal

Tisztítás 
■  activeClean – automatikus öntisztítás
■  Pirolitikusan tisztítható tartozékok

Tisztítás 
■  ecoClean öntisztító oldalfalak és hátfal
■  Teleüveg sütőajtó

Komfort 
■  Automatikus hőmérséklet-felajánlás
■  Elektronikus óra
■  Sütővilágítás
■  Elketronikus funkcióválasztó és toucControl érintőgombok
■  Gyorsfelfűtés
■  Hűtőventilátor

Komfort 
■  Elektronikus óra
■  Sütővilágítás
■  Elektronikus funkció- és hőmérsékletválasztó és nyomógombok
■  softClose ajtózáródás
■  Automatikus gyorsfelfűtés
■  Hűtőventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 1-szintű

Tartozékok 
■  2 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő, pirolitikusan tisztítható

Tartozékok 
■  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár: nyomógombzár

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm

iQ100 beépíthető sütő, nemesacél

HB 532E5

Sütőtípus / sütési módok 
■  Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval: Légkeveréses grillezés, 

Alsó sütés, Pizza-funkció, Kiolvasztó funkció, 3D hőlégbefúvás, 
Alsó/felső sütés, Kis felületű grill, Nagy felületű grill

■  Hőfokszabályozás: 50-270 °C
■  Sütőtér térfogata: 66 l

Design 
■  Zománcozott belső tér (barna)

Tisztítás 
■  Katalitikus öntisztítás: hátfal
■  Teleüveg sütőajtó

Komfort 
■  Funkció- és hőmérsékletválasztás tekerőgombbal, kiegészítő  

funkciók hozzáadása nyomógombokkal
■  Elektronikus óra
■  Gyorsfelfűtés
■  Levehető sütőajtó
■  Hűtőventilátor
■  Belső világítás

Kihúzó-rendszer 
■  Teleszkópos sütősín, 2-szintű

Tartozékok 
■  1 x Sütőlap, alumínium, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Kombirács

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Gyermekzár gomb

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 575-597 x 560 x 550 mm

*Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján)
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iQ700 kompakt gőzsütő, nemesacél iQ700 kompakt gőzpároló, nemesacél

CS 656GBS1 CD 634GBS1

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető kompakt gőzsütő 13 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés,  
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill,  
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés,  
Melegen-tartás

■  További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
■  Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C
■  Sütőtér térfogata: 47 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
■  Pontos hőfokszabályozás: 30-100 °C
■  Sütőtér térfogata: 38 l

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás 
■  EcoClean öntisztítás: tető, oldalfalak, hátfal
■  Teleüveg sütőajtó

Tisztítás 
■  Teleüveg sütőajtó

Komfort 
■  3,7” színes, grafikus touchDisplay TFT kijelző, directTouch teljes 

érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren kívül
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Komfort 
■  2,8” színes, szöveges TFT kijelző, touchControl érintőgombokkal
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, cookControl
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl automata programok
■  Automata programok száma: 20
■  Elektronikus óra, Belső világítás
■  Víztartály: 1,3 telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren belül
■  Hűtőventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Tepsi-tartó állvánnyal

Kihúzó-rendszer 
■  Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető

Tartozékok 
■  1 x Rostély, 3 x különböző méretű párolóedények  

1 x Univerzális serpenyő

Tartozékok 
■  3 x különböző méretű párolóedény, 1 x Szivacs

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

iQ700 kompakt készülékek

*Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján)
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iQ700 kompakt gőzsütő, nemesacél iQ700 kompakt gőzpároló, nemesacél

CS 656GBS1 CD 634GBS1

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető kompakt gőzsütő 13 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés,  
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill,  
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés,  
Melegen-tartás

■  További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
■  Pontos hőfokszabályozás: 30-250 °C
■  Sütőtér térfogata: 47 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  4 párolási funkció: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
■  Pontos hőfokszabályozás: 30-100 °C
■  Sütőtér térfogata: 38 l

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyag: Antracit színű zománcozott felület

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás 
■  EcoClean öntisztítás: tető, oldalfalak, hátfal
■  Teleüveg sütőajtó

Tisztítás 
■  Teleüveg sütőajtó

Komfort 
■  3,7” színes, grafikus touchDisplay TFT kijelző, directTouch teljes 

érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  Elektronikus óra, Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Víztartály: 1 l, telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren kívül
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor

Komfort 
■  2,8” színes, szöveges TFT kijelző, touchControl érintőgombokkal
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet-kijelzés, 

Felfűtés-ellenőrzés, cookControl
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl automata programok
■  Automata programok száma: 20
■  Elektronikus óra, Belső világítás
■  Víztartály: 1,3 telítettség-kijelzéssel
■  Gőzfejlesztés a párolótéren belül
■  Hűtőventilátor

Kihúzó-rendszer 
■  Tepsi-tartó állvánnyal

Kihúzó-rendszer 
■  Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető

Tartozékok 
■  1 x Rostély, 3 x különböző méretű párolóedények  

1 x Univerzális serpenyő

Tartozékok 
■  3 x különböző méretű párolóedény, 1 x Szivacs

Környezet és biztonság
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

iQ700 beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal,  
nemesacél

iQ700 beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal,  
nemesacél

CM 656GBS1 CM 633GBS1

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal 13 sütési funkcióval:  

4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás, Alsó/felső sütés, 
Alsó/felső sütés eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, 
Kis felületű grill, Pizza-funkció, coolStart program fagyasztott 
ételekhez, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, 
Melegen-tartás

■  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám,  
mikrohullámmal kombinált sütés

■  Pontos hőfokszabályozás: 30-300 °C
■  Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, 5 fokozat, Inverter  

technológiával
■  Sütőtér térfogata: 45 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  Beépíthető kompakt sütő mikrohullámmal 6 sütési  

funkcióval: 4D hőlégbefúvás, hotAir eco hőlégbefúvás,  
Légkeveréses grillezés, Nagy felületű grill, Kis felületű grill, 
Edény-előmelegítés

■  További funkciók mikrohullámmal: mikrohullám,  
mikrohullámmal kombinált üzemmód

■  Pontos hőfokszabályzás: 30-275 °C
■  Mikrohullámú teljesítmény: 1000 W, 5 fokozat, Inverter  

technológiával
■  Sütőtér térfogata: 45 l

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyaga: Antracit színű zománcozott felület

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb
■  Belső tér anyaga: Antracit színű zománcozott felület

Tisztítás 
■  EcoClean öntisztítás: tető, oldalfalak, hátfal
■  Mikrohullám-szigetelő ajtó

Tisztítás 
■  Mikrohullám-szigetelő ajtó

Komfort 
■  3,7” színes, grafikus touchDisplay TFT kijelző, directTouch teljes 

érintőképernyővel
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 

kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, Sabbath beállítás
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl Plus, a kiválasztott étel automatikus elkészítése
■  Elektronikus óra
■  Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Hűtőventilátor
■  Nemesacél ventilátor

Komfort 
■  2,8” színes, szöveges TFT kijelző touchControl  

érintőgombokkal
■  Hőmérséklet beállítási javaslatok, Aktuális hőmérséklet- 

kijelzés, Felfűtés-ellenőrzés, cookControl
■  softClose ajtózáródás, softOpen csillapított nyitás
■  cookControl automata programok
■  Automata programok száma:14
■  Elektronikus óra
■  Gyors felfűtés
■  LED világítás, kikapcsolható
■  Hűtőventilátor, Nemesacél ventilátor
■  Információs gomb

Kihúzó-rendszer 
■  Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető

Kihúzó-rendszer 
■  Tepsi-tartó állvánnyal, sütősín nem felszerelhető

Tartozékok 
■  1 x Kombi rács, 1 x Univerzális serpenyő

Tartozékok 
■  1 x Kombi rács, 1 x Univerzális serpenyő

Környezet és biztonság
■  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Környezet és biztonság
■  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 30 °C)
■  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 450-455 x 550 mm
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iQ700 beépíthető mikrohullámú sütő,
nemesacél

iQ500 beépíthető mikrohullámú sütő,
nemesacél

BF 634LGS1 (balra nyíló) 
F 634RGS1 (jobbra nyíló)

HF 24M564

Sütőtípus / sütési módok 
■  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat 
■  Sütőtér térfogata: 21 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  900 W mikrohullámú sütő
■  5 fokozat
■  Sütőtér térfogata: 25 l

Design 
■  Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb, Süllyesztett gombok
■  Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás 
■  Teleüveg sütőajtó

Tisztítás 
■  Üveg sütőajtó, balra nyíló, panoráma ablakkal

Komfort 
■  2,8” színes, szöveges TFT kijelző touchControl érintőgombokkal
■ cookControl automata programok
■  Automata programok száma: 7
■  Balra nyíló ajtó
■  LED világítás
■  Információs gomb
■  Elektronikus nyitógomb

Komfort 
■  touchControl érintőszenzoros kezelés
■  Napi idő kijelzés 
■  Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes kezelés
■ cookControl automata programok
■  Memória funkció
■  Automata programok száma: 7
■  Balra nyíló ajtó
■  Belső világítás
■  Nyitógomb

Környezet és biztonság
■  Start/Stop gomb

Környezet és biztonság
■  Start/Stop gomb

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 362-382 x 300 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-560 x 380-380 x 550 mm

Beépíthető mikrohullámú készülékek
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iQ700 beépíthető mikrohullámú sütő,
nemesacél

iQ500 beépíthető mikrohullámú sütő,
nemesacél

BF 634LGS1 (balra nyíló) 
F 634RGS1 (jobbra nyíló)

HF 24M564

Sütőtípus / sütési módok 
■  Mikrohullámú teljesítmény: 900 W, 5 fokozat 
■  Sütőtér térfogata: 21 l

Sütőtípus / sütési módok 
■  900 W mikrohullámú sütő
■  5 fokozat
■  Sütőtér térfogata: 25 l

Design 
■  Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Design 
■  Univerzális nemesacél kezelőgomb, Süllyesztett gombok
■  Sütőtér belső bevonata: nemesacél

Tisztítás 
■  Teleüveg sütőajtó

Tisztítás 
■  Üveg sütőajtó, balra nyíló, panoráma ablakkal

Komfort 
■  2,8” színes, szöveges TFT kijelző touchControl érintőgombokkal
■ cookControl automata programok
■  Automata programok száma: 7
■  Balra nyíló ajtó
■  LED világítás
■  Információs gomb
■  Elektronikus nyitógomb

Komfort 
■  touchControl érintőszenzoros kezelés
■  Napi idő kijelzés 
■  Felhasználóbarát elektronika: könnyű és kényelmes kezelés
■ cookControl automata programok
■  Memória funkció
■  Automata programok száma: 7
■  Balra nyíló ajtó
■  Belső világítás
■  Nyitógomb

Környezet és biztonság
■  Start/Stop gomb

Környezet és biztonság
■  Start/Stop gomb

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-568 x 362-382 x 300 mm

Műszaki adatok
■  Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 560-560 x 380-380 x 550 mm

Automata kávéfőző,
fekete

Beépíthető melegentartó fiók,  
nemesacél

CT 636LES1 BI6 30CNS1

Ízvilág 
■  Innovatív „sensoFlow System” fűtőelem: az innovatív fűtőelem 

garantálja a maximális espresso kávéélményt időről időre,  
hála az ideális, állandó forrázási hőmérsékletnek

■  AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma kinyeréshez
■  „One-touch” funkció: latte macchiato, cappuccino,  

tejeskávé elkészítése egy gombnyomásra
■  „aromaDouble Shot” – extra erős kávé tökéletes aromával, 

kompromisszumok nélkül
■  Az italok hőmérséklete külön-külön állíthatók:  

kávé: 3 fokozat, forróvíz: 4 fokozat

Sütőtípus / sütési módok 
■  5 funkció: Kelesztés, felolvasztás, melegentartás,  

tányér-előmelegítés, befőzés
■  Edzett üveglap fűtőlap
■  Hőmérséklet-szabályozás: kb. 30-80 °C (az üveglap felületén)
■  Sütőtér térfogata: 20 l

Kényelem 
■  3,7” színes, grafikus touchDisplay TFT kijelző,  

directTouch teljes érintőképernyővel
■  myCoffe: mentse el 8 különböző kedvenc italát saját  

névvel és kávé-tej arány beállítással
■  oneTouch DoubleCup: bármelyik tej- vagy kávéspecialitásból  

készítsen egyszerre két adaggal
■  Kivehető víztartály: 2.4 l

Teljesítmény 
■  Magas minőségű kerámia „silentCeram Drive” kávéörlő rendszer
■  CoffeeSensor Pro: az őrlő egység automatikusan beállítja  

magát az aktuális kávébab-minőséghez
■  One-touch kávé és tejes ital készítése kifejezetten finomhabos 

tejből, hála az innovatív tejhabosítónak
■  Vízpumpa, 19 bar nyomás
■  Külön tartály az őrölt kávé számára

Komfort 
■ Terhelhető: 25 kg-ig
■  Max. terhelés, presszó csésze: 64 darab vagy  

Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab
■  Teleszkópos kihúzó rendszer
■  Hideg ajtó
■  push&pull nyitás és zárás

Higiénia 
■  Kivehető forrázó egység
■  autoMilk clean: teljesen automata gőztisztítás minden italkészítés után
■  „singlePortion Cleaning” funkció a tökéletes ízharmóniáért és 

higiéniáért
■  Automatikus öblítés a készülék be- és kikapcsolásánál
■  Automata vízkőtelenítő és tisztító program (kombinált 

calc’n’clean rendszer)

További tulajdonságok
■  A víz-, tejtartály és a kávétartó könnyen hozzáférhetők, ugyanak-

kor el vannak rejtve egy ajtó mögé, így a konyha mindig tiszta
■  Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)
■  Megvilágított gombok és kávékifolyó
■  Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat
■  Gyerekzár
■  Teljesítmény: 1600 W

Műszaki adatok
■  Beépítési méretek (ma x szé x mé): 140 x 560-568 x 550 mm

Tartozékok
■  Különálló, alumínium borítású tejtartály (0,7 l űrtartalom)
■  Alaptartozékok: BRITA Intenza vízszűrő, mérőkanál, tejhabosító 

csatlakozója, víz keménységét mérő tesztcsík, szerelőcsavarok
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Élvezze, ahogy a főzés határai  
kitágulnak! 
A Siemens exkluzív főzőlapjai.

Hatalmas hely a nagyszerű ételekhez:  
a flexInduction főzőlapok.  

A flexInduction főzőzónák minden eddiginél 
nagyobb helyet kínálnak Önnek a főzés-
hez. A zóna területére bárhova helyez-
heti a lábasokat vagy a serpenyőket, az 
intelligens technológia felismeri azokat, és 
csak ott ad le teljesítményt, ahol edényt 
érzékel. A zóna 2 külön vezérelhető részre 
bontható, vagy össze is kapcsolható egy 
nagy felületté.

Gyors, biztonságos és könnyen  
tisztítható: a Siemens indukciós  
főzőlapok.

Azonnal forró. Azonnal hideg. Élje át  
a Siemens indukciós főzőlapjai által nyújtott 
élményt. Az indukciós technológia érzékeli 
a főzőlapra helyezett edényt és közvetlenül 
azt melegíti, így Ön gyorsan, hatékonyan és 
biztonságosan főzhet. Mivel a főzőfelület 
sem melegszik fel, annak tisztán tartása is 
gyerekjátékká válik.

flexInduction flexInduction Induction
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Határtalan lehetőségek: különböző felépítésű  
főzőlapok. 

A hagyományos indukciós és a flexInduction zónák 
különböző kombinációi segítségével könnyedén 
megtalálja az Önhöz leginkább illő főzőlapot. 60 cm 
szélességben talál kizárólag flexInduction zónával 
rendelkező, vagy egy flexInduction és két hagyományos 
zónával rendelkező modellt, míg 90 cm-es változatban 
2 flexInduction és egy hatalmas normál indukciós zóna 
kapott helyet a főzőlapon.

A sütés és főzés új dimenziói: speciális tartozékok  

Hogy még többféle módon lehessen ízletes ételeket 
készíteni, a flexInduction főzőlapokhoz 3 speciális tartozék 
is vásárolható: a grill feltét segítségével a kerti grillpartik 
hangulatát varázsolhatja a konyhájába, a Teppan Yaki 
sütőlapon a japán konyhaművészetet gyakorolhatja, míg 
a párolóbetéttel rendelkező sütőedényben egészségesen 
készíthet el különféle ételeket.

Egy főzőzóna, ezer lehetőség.   

A lábasok és serpenyők annyira különbözőek, mint a 
bennük készített ételek. A flexInduction főzőzóna azonban 
alkalmazkodik az éppen használni kívánt edényekhez és csak 
ott kapcsol be, ahol ez szükséges. Legyen szó akár két normál 
méretű lábasról hagyományos elrendezésben, akár egy nagy 
szögletes sütőedényről az egész felületen, vagy 4 db kisebb 
edényről, a flexInduction minden helyzethez tökéletesen 
alkalmazkodva segíti Önt az ételek elkészítése során.

flexInduction flexInduction

Rugalmasan alakítható 
főzőzóna a sokszínű 

főzéshez: a flexInduction 
segítségével teret nyer, hogy 

ki tudja bontakoztatni  
a sokrétű konyhaművészetét.
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Gyorsabb, hatékonyabb, biztonságosabb  
és rugalmasabb főzés. 
A Siemens indukciós főzőlapok előnyei.

Az indukciós főzés gyors ... 

Az indukciós technológia a gázhoz hasonlóan nagyon 
gyorsan szabályozható főzést jelent. A kívánt hő azonnal 
jelentkezik az edényben, míg ha lekapcsoljuk, ugyanolyan 
gyorsan le is hűl.

...és tiszta ...  

Mivel a főzőfelület kizárólag az edényből visszasugárzott  
hő hatására melegszik fel kis mértékben, tisztítása különö-
sen egyszerű. A főzés befejeztével elég egy egyszerű törlés,  
és máris eredeti fényében tündököl a főzőlap.

Megjegyzés: 
Bár az összes Siemens indukciós főzőlap és főzőhely megfelel a biztonságra 
és elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek, a 
szívritmusszabályozóval élő személyeknek ajánlatos távol tartaniuk magukat 
ezektől a készülékektől. Nem garantálható ugyanis az, hogy a piacon kapható 
összes szívritmusszabályozó teljesíti az érvényes biztonsági és elektromágneses 

összeférhetőségi előírásokat, és hogy nem lép fel olyan interferencia, ami 
veszélyezteti az eszköz hibátlan működését. Lehetséges, hogy más eszközök, 
pl. hallókészülékek esetében is zavar lép fel. Ilyen eszközök viselése esetén 
javasoljuk, hogy a biztonsági szempontból keresse fel orvosát.

...és biztonságos ... 

A főzéshez használt hő kizárólag az edényben keletkezik, 
így maga a főzőfelület nem melegszik fel és nem lesz égési 
sérülések veszélyforrása. Az indukció ezen kívül csak akkor 
kapcsol be, ha a zónára edényt helyezünk, így a véletlen 
bekapcsolásnak is nullára csökken az esélye.

...és időt takarít meg. 

Az indukció az egyik leggyorsabb melegítési  mód a mai 
technológiák közül, így Önnek több szabadideje marad  
a főzés elvégeztével.

2 liter víz 15 °C-ról 90 °C-ra történő 
felmelegítéséhez szükséges idő percben.

2200 W  
indukció

6,38 
perc

3700 W indukció 
powerBoost 
funkcióval

4,01 
perc

2200 W 
hagyományos 
üvegkerámia

4000 W  
gázégő

4200 W  
WOK gázégő

9,06 
perc 7,39 

perc 7,05 
perc
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sütőszenzor
Plus

Semmi sem ég oda: a sütőszenzor.  

Az automatikus sütőszenzor úgy vezérli 
a hőmérsékletet az indukciós főzőzónán, 
ahogy az a kívánt ételnek megfelelő, 
így többé semmi sem ég oda és a lehető 
leggyorsabban elkészül.

Azonnal forró. Azonnal hideg.  
Azonnal élvezhetőbb főzés. 

touchSlider

Teljesítményszabályozás újszerűen:  
a touchSlider vezérlés.  

Az innovatív touchSlider vezérléssel  
a  teljesítmény könnyen beállítható, elég 
az ujjunkat végighúzni a skálán vagy csak 

hozzáérni ahhoz. Így a beállítás gyors, 
precíz és vizuálisan is jól követhető.

A kezeléshez egyetlen érintés is elég: 
az easyTouch kezelés. 

A főzőlap kezelése egy jól átlátható 
felületen könnyed érintésekkel történik. 
Nincs más dolga mint egy érintéssel 

kiválasztani a vezérelni kívánt főzőzónát, 
majd a + és - jelekkel beállítani a kívánt 
fokozatot.

Tisztítás a beállítások megtartásával:  
a törlési védelem. 

A főzés közben kifröccsenő zsír és 
folyadékok letörlése a kezelőfelületről  
a törlési védelem funkcióval  a beállítások 
elállítása nélkül elvégezhető.  

Csak kapcsolja be a funkciót, és  
a kezelőfelület 20 másodpercre inaktívvá 
válik, így a tisztítás könnyen elvégezhető.
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Hogy mindig tudja mennyi energiát 
használ: az energiafogyasztás-kijelző.  

A főzés befejeztével a főzőlap kijelzi, 
mennyi elektromos energiát használt fel 
a bekapcsolástól számítva, így Ön mindig 
energiatudatosan főzhet. Különösen sok 

A főzés gyorsabb és kényelmesebb 
kezdése: a quickStart funkció.  

A főzőlap bekapcsolásakor az elektronika 
ellenőrzi, hogy melyik főzőmezőn 
található az edény és azt automatikusan 

Soha sem veszíti el a helyes beállítást: 
a reStart-funkció.  

Amennyiben a főzőlap valamilyen oknál 
fogva (pl. a kezelőfelületre került  
szennyeződés miatt) kikapcsolna,  
ez a funkció lehetővé teszi Önnek,  
hogy a beállításai ne vesszenek el.  

energiát takaríthat meg, ha az ételt  
állandó hőmérsékleten vagy fedővel 
lezárt edényben készíti.

aktiválja. Így Önnek már csak  
a teljesítményfokozatot kell megadnia,  
és kezdődhet is a főzés.

Ha a kikapcsolástól számított 4 másod-
percen belül ismét visszakapcsolja  
a főzőlapot, az felveszi az eredeti  
beállításokat, így Ön gondtalanul  
főzhet tovább.
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Sokféleség keretek nélkül. 
A Siemens főzőlapok lehetséges kivitelei.

facetten-design 

Elegáns, elöl csiszolt, két oldalt pedig nemesacél csíkkal 
díszített design, ami tökéletes egymás mellé építést is 
lehetővé tesz. 

Nemesacél kerettel rendelkező kivitel 

A vastag nemesacél keret harmonikus megjelenést 
kölcsönöz a főzőlapnak, valamint a készülék tisztítása  
is egyszerűbbé válik.

Csiszolt szélű kivitel 

A főzőlap élei ferdén le vannak csiszolva, így optikailag  
még jobban belesimulnak a főzőlap síkjába.

Keret nélküli kivitel

Praktikus és elegáns kivitel, az edények mozgatás közben 
nem akadnak meg a főzőlap szélén, valamint a főzőlapot 
kiemeli a pultból, így még nagyobb hangsúlyt helyezve  
rá optikailag.

A Siemens főzőlapok esetében négyféle kiviteli formából tudja kiválasztani az Önnek 
leginkább megfelelőt. Legyen szó bármilyen konyhabútorról, vagy elrendezésről  
a kínálatból mindig talál Önhöz illő kerettel rendelkező főzőlapot.
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iQ700 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
90 cm

iQ300 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
90 cm

EH 975SZ17E EH 975MD21E

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal rendelkező üvegkerámia 

főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal rendelkező üvegkerámia 

főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Komfort
■  2 automatikus flexInduction főzőzóna, melyek mindegyike  

4 kisebb, ovális indukciós zónából áll, melyek páronként 
külön, vagy összekapcsolva vezérelhetők

■  1 háromkörös főzőzóna
■  touchSlider kezelés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  monoSlider vezérlés
■  Digitális kijelző

Komfort
■  5 indukciós főzőzóna
■  1 háromkörös főzőzóna
■  monoSlider vezérlés
■  touchControl vezérlés, elöl
■  17 fokozat
■  fryingSensor plus a jobb és bal első főzőzónába beépítve  

4 hőmérsékletzónával és 9 automatikus programmal
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  Digitális kijelző
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Főkapcsoló

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
■  powerBoost funkció 4,6 kW teljesítménnyel a 32 cm átmérőjű 

főzőzónához

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
■  powerBoost funkció 4,6 kW teljesítménnyel a 32 cm átmérőjű 

főzőzónához

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 10,8 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 10,8 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Indukciós főzőlapok
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iQ700 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
90 cm

iQ300 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
90 cm

EH 975SZ17E EH 975MD21E

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal rendelkező üvegkerámia 

főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal rendelkező üvegkerámia 

főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Komfort
■  2 automatikus flexInduction főzőzóna, melyek mindegyike  

4 kisebb, ovális indukciós zónából áll, melyek páronként 
külön, vagy összekapcsolva vezérelhetők

■  1 háromkörös főzőzóna
■  touchSlider kezelés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  monoSlider vezérlés
■  Digitális kijelző

Komfort
■  5 indukciós főzőzóna
■  1 háromkörös főzőzóna
■  monoSlider vezérlés
■  touchControl vezérlés, elöl
■  17 fokozat
■  fryingSensor plus a jobb és bal első főzőzónába beépítve  

4 hőmérsékletzónával és 9 automatikus programmal
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  Digitális kijelző
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Főkapcsoló

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
■  powerBoost funkció 4,6 kW teljesítménnyel a 32 cm átmérőjű 

főzőzónához

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
■  powerBoost funkció 4,6 kW teljesítménnyel a 32 cm átmérőjű 

főzőzónához

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 10,8 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 10,8 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

iQ700 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

iQ700 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

EH 675MV17E EH 675MN27E

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal rendelkező üvegkerámia 

főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal rendelkező üvegkerámia 

főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Komfort
■  2 automatikus flexInduction főzőzóna, melyek mindegyike  

4 kisebb, ovális indukciós zónából áll, melyek páronként külön, 
vagy összekapcsolva vezérelhetők

■  monoSlider vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Digitális kijelző

Komfort
■  1 automatikus flexInduction és 2 normál indukciós  

főzőzóna, edényfelismeréssel
■  monoSlider vezérlés
■  Beépített sütőszenzor a jobb oldali két főzőzónához  

(4 fokozatban állítható sütési hőmérséklet-tartomány)
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 7,2 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 7,2 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm
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iQ300 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

iQ100 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

EH 651FB17E EH 645BA18E

Design
■  Csiszolt szélű kivitel
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Design
■  Nemesacél körbefutó kerettel
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Komfort
■  4 indukciós főzőzóna
■  1 bővíthető sütőzóna
■  multiTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  reStart funkció
■  quickStart funkció
■  Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Komfort
■  4 indukciós főzőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  reStart funkció
■  quickStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 7,2 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 4,6 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Indukciós főzőlapok
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iQ300 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

iQ100 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

EH 651FB17E EH 645BA18E

Design
■  Csiszolt szélű kivitel
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Design
■  Nemesacél körbefutó kerettel
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Komfort
■  4 indukciós főzőzóna
■  1 bővíthető sütőzóna
■  multiTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  reStart funkció
■  quickStart funkció
■  Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Komfort
■  4 indukciós főzőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  reStart funkció
■  quickStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Törlési védelem
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 7,2 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 4,6 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

iQ300 indukciós üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

EH 611BC17E

Design
■  Keret nélküli kivitel
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Komfort
■  2 indukciós főzőzóna
■  2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
■  1 bővíthető sütőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  reStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság
■  Edényfelismerés
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  powerManagement funkció
■  Maradékhő kijelzés
■  Főkapcsoló

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 7,2 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm
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iQ300 üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

iQ100 üvegkerámia főzőlap,  
60 cm

ET 651BN17R ET 645HE17

Design
■  Csiszolt szélű kivitel
■  Üvegvédő díszítő nyomat

Design
■  Nemesacél körbefutó kerettel
■  Üvegvédő díszítő nyomat

Komfort
■  4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
■  1 kétkörös főzőzóna
■  1 bővíthető sütőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  Digitális kijelző

Komfort
■  4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Digitális kijelző

Környezet és biztonság
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  reStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Működésjelző lámpa
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  reStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Működésjelző lámpa
■  Főkapcsoló

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm
■  Csatlakozási érték: 6,7 kW

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm
■  Csatlakozási érték: 6,6 kW

Üvegkerámia főzőlapok
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iQ300 üvegkerámia főzőlap, 
60 cm

iQ100 üvegkerámia főzőlap,  
60 cm

ET 651BN17R ET 645HE17

Design
■  Csiszolt szélű kivitel
■  Üvegvédő díszítő nyomat

Design
■  Nemesacél körbefutó kerettel
■  Üvegvédő díszítő nyomat

Komfort
■  4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
■  1 kétkörös főzőzóna
■  1 bővíthető sütőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Időzítő (timer)
■  countDown funkció
■  Digitális kijelző

Komfort
■  4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
■  easyTouch vezérlés
■  17 fokozat
■  Digitális kijelző

Környezet és biztonság
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  reStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Működésjelző lámpa
■  Főkapcsoló

Környezet és biztonság
■  Gyermekzár
■  Biztonsági kikapcsolás
■  reStart funkció
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■  Működésjelző lámpa
■  Főkapcsoló

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm
■  Csatlakozási érték: 6,7 kW

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm
■  Csatlakozási érték: 6,6 kW
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iQ700 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 90 cm,  
üvegkerámia, fekete

iQ700 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
60 cm, üvegkerámia, fekete

ER 926SB70E ER 626PT70E

Design
■  facetten-design
■  5 Gázégő
■  Kettős kombi WOK-gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Design
■  facetten-design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Gyorsaság
■  Bal: Wok- 6 kW
■  Elöl középen: normál égő 1,9 kW
■  Hátul középen: takarék égő 1,1 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
■  Elöl jobb oldalon: normál égő 1,9 kW

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: normál égő 1,9 kW
■  Hátul bal oldalon: takarék égő 1,1 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
■  Elöl jobb oldalon: normál égő 1,9 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás 
■  Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Komfort
■  Egykezes gyújtás
■  Digitális timer és visszaszámláló
■  Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Öntöttvas edénytartó

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
■  Automatikus biztonsági kikapcsolás 6 óra elteltével

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Dugós csatlakozókábel: 1 m
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Gáz főzőlapok
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iQ700 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 90 cm,  
üvegkerámia, fekete

iQ700 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
60 cm, üvegkerámia, fekete

ER 926SB70E ER 626PT70E

Design
■  facetten-design
■  5 Gázégő
■  Kettős kombi WOK-gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Design
■  facetten-design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Gyorsaság
■  Bal: Wok- 6 kW
■  Elöl középen: normál égő 1,9 kW
■  Hátul középen: takarék égő 1,1 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
■  Elöl jobb oldalon: normál égő 1,9 kW

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: normál égő 1,9 kW
■  Hátul bal oldalon: takarék égő 1,1 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 2,8 kW
■  Elöl jobb oldalon: normál égő 1,9 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás 
■  Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Komfort
■  Egykezes gyújtás
■  Digitális timer és visszaszámláló
■  Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Öntöttvas edénytartó

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
■  Automatikus biztonsági kikapcsolás 6 óra elteltével

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Dugós csatlakozókábel: 1 m
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

iQ500 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
70 cm, edzett üveg, fekete

iQ100 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
60 cm, edzett üveg, fekete

EP 716QB91E EO 6B6HB10

Design
■  5 Gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő

Design
■  4 Gázégő
■  2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: takarék égő 1 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Középen: Wok-égő 4 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
■  Elöl jobb oldalon: normál égő 1,7 kW

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: Wok-égő 3,3 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Elöl jobb oldalon: takarék égő 1 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Egyedi öntöttvas edénytartó

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Egyedi edénytartó rácsok

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
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iQ500 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
60 cm, edzett üveg, fekete

iQ500 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 
60 cm, nemesacél

EP 616PB81E EC 645HB80E

Design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
■  Elöl jobb oldalon: takarék égő 1 kW

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: Wok-égő 3,3 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
■  Elöl jobb oldalon: takarék égő 1 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Zománcozott edénytartó

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Gáz főzőlapok



47

iQ500 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
60 cm, edzett üveg, fekete

iQ500 gáz főzőlap, beépített vezérléssel, 
60 cm, nemesacél

EP 616PB81E EC 645HB80E

Design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
■  Elöl jobb oldalon: takarék égő 1 kW

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: Wok-égő 3,3 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
■  Elöl jobb oldalon: takarék égő 1 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Zománcozott edénytartó

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

iQ100 gáz főzőlap, beépített vezérléssel,  
60 cm, nemesacél

EB 6B5PB80

Design
■  4 Gázégő
■  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő

Gyorsaság
■  Elöl bal oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
■  Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
■  Elöl jobb oldalon: takarék égő 1 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Zománcozott edénytartó

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  Földgáz fúvókák (25 mbar) mellékelve, PB-gáz fúvókák mellékel-

ve (28-30/37 mbar)



48

iQ500 Teppan Yaki,  
40 cm

iQ500 lávaköves grill,  
30 cm

iQ100 indukciós főzőlap,  
30 cm

ET 475MY11E ET 375GU11E EH 375CE11E

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
■  Üvegkerámia fedél

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
■  Üvegkerámia fedél

Design
■  facetten-design
■  Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
■  Kombinálható facetten-design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort
■  monoSlider vezérlés
■  touchControl vezérlés, elöl
■  Hőmérséklet-beállítás 10 °C-onként  

160-240 °C között
■  Melegentartó-funkció 70 °C
■  Tisztító-funkció 40 °C
■  Digitális kijelző
■  countDown funkció

Komfort
■  Vezérlés forgatógombokkal
■  9 fokozat
■  Nemesacél grilltálca lávakővel, 

vagy vízzel feltöltve használható

Komfort
■  2 indukciós főzőzóna
■  Digitális kijelző
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós 

főzőzónához lehetséges

Környezet és biztonság
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Osztott zónás főzőfelület
■  Működésjelző lámpa
■  Főkapcsoló
■  nagy nemesacél sütőfelület
■  A sütőfelület fele és teljes egészében is 

fűthető

Környezet és biztonság
■  Működésjelző lámpa
■  Vízleeresztő csap
■  Nagy grillfelület öntöttvasból

Környezet és biztonság
■  Vezérlés forgatógombokkal
■  Edényfelismerés
■ Biztonsági kikapcsolás
■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■ Főkapcsoló

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 3,7 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm mm

Domino készülékek
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iQ500 Teppan Yaki,  
40 cm

iQ500 lávaköves grill,  
30 cm

iQ100 indukciós főzőlap,  
30 cm

ET 475MY11E ET 375GU11E EH 375CE11E

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
■  Üvegkerámia fedél

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható facetten-design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
■  Üvegkerámia fedél

Design
■  facetten-design
■  Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
■  Kombinálható facetten-design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort
■  monoSlider vezérlés
■  touchControl vezérlés, elöl
■  Hőmérséklet-beállítás 10 °C-onként  

160-240 °C között
■  Melegentartó-funkció 70 °C
■  Tisztító-funkció 40 °C
■  Digitális kijelző
■  countDown funkció

Komfort
■  Vezérlés forgatógombokkal
■  9 fokozat
■  Nemesacél grilltálca lávakővel, 

vagy vízzel feltöltve használható

Komfort
■  2 indukciós főzőzóna
■  Digitális kijelző
■  2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Gyorsaság
■  powerBoost funkció, minden indukciós 

főzőzónához lehetséges

Környezet és biztonság
■  Biztonsági kikapcsolás
■  Osztott zónás főzőfelület
■  Működésjelző lámpa
■  Főkapcsoló
■  nagy nemesacél sütőfelület
■  A sütőfelület fele és teljes egészében is 

fűthető

Környezet és biztonság
■  Működésjelző lámpa
■  Vízleeresztő csap
■  Nagy grillfelület öntöttvasból

Környezet és biztonság
■  Vezérlés forgatógombokkal
■  Edényfelismerés
■ Biztonsági kikapcsolás
■ 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
■ Főkapcsoló

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm

Méretek és teljesítmény
■  Csatlakozási érték: 3,7 kW
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm mm

iQ300 üvegkerámia főzőlap,  
30 cm

iQ700 gáz főzőlap,  
30 cm

iQ700 gáz főzőlap,  
30 cm

ET 375GF11E ER 326BB70E ER 326AB70E

Design
■  facetten-design
■  Kombinálható Facetten design-nal  

rendelkező üvegkerámia főzőlapokkal
■  Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel

Design
■  Üvegkerámia Domino lappal  

összeépíthető
■  facetten-design
■  Kettős kombi WOK-gázégő

Design
■  Üvegkerámia Domino lappal  

összeépíthető
■  facetten-design
■  2 Gázégő
■  1 erős-, 1 normál gázégő

Komfort
■  2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, 

melyből: 1 kétkörös főzőzóna
■  Vezérlés forgatógombokkal
■  9 fokozat
■  Dugós csatlakozókábel (1 m)

Komfort
■  Egykezes gyújtás
■  Termoelektromos égésbiztosító 
■  Mosogatógépben tisztítható  

edénytartó rács

Gyorsaság
■  Középen: Wok-égő 6 kW

Komfort
■  Egykezes gyújtás
■  Mosogatógépben tisztítható  

edénytartó rács

Gyorsaság
■  Elől: normál égő 1,9 kW
■  Hátul: nagyteljesítményű égő 2,8 kW

Környezet és biztonság
■  2-szeres maradékhő jelzés
■  2 működésjelző lámpa

Környezet és biztonság
■  Egyrészes, öntöttvas edénytartó rács

Környezet és biztonság
■  Termoelektromos égésbiztosító
■  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 20 mm

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve  

(28-30/37 mbar)

Méretek és teljesítmény
■  Min. munkalapvastagság: 30 mm
■  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
■  PB-gáz fúvókák mellékelve  

(28-30/37 mbar)
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Nem csak a párát és a szagokat 
vonzza. Hanem a tekinteteket is. 
A Siemens innovatív páraelszívói. 

Optimálisan és takarékosan világítja  
a főzőlapot: az új LED világítás.  

Az új különösen hosszú élettartamú 
fényforrások az energiával 
takarékoskodnak, de a fényerővel 
nem. A 45%-kal* megnövelt fényerő 
gondoskodik az optimális megvilágításról, 
míg a fogyasztás közel 85%-kal* csökken.

*  90 cm széles elszívó esetén 3 db alacsony 
feszültségű 20 W-os halogénlámpa 
összehasonlítva 3 db 3 W-os prémium  
LED fényforrással. 

LED-világításExtra csendes

Érezhető, de alig hallható:  
a Siemens páraelszívó. 

A Siemens páraelszívói maximális szívó-
teljesítményt nyújtanak minimális mű-
ködési zajszint mellett. A legmodernebb 
technikának és a minőségi kidolgozásnak 
köszönhetően a vibráció és a súrlódás 
minimálisra csökkent, valamint a venti-
látor lapátjai is speciális design kaptak. 
Így a leghalkabb Siemens páraelszívók 
működésük során a hihetetlen 37 dB-es 
értéket is el tudják érni. 

cleanAir

Maximális teljesítmény a friss levegő 
számára: az iQdrive-motor.

A Siemens nagyteljesítményű páraelszívói-
ban páratlanul erős motor működik.  
A szabadalmaztatott Siemens-techno-
lógiájú, szénkefe nélküli iQdrive-motor 
mindig teljes erőbedobással dolgozik a 
kellemetlen konyhai pára megszüntetése 
érdekében és a legnagyobb ventilátor-
teljesítménynél is kellemesen halk. Ennek 
és a továbbfejlesztett LED munkapult 
világításának köszönhetően az új Siemens 
páraelszívók az A és A+ energiaosztályba 
tartoznak, így kímélve a környezetet és  
az Ön pénzutárcáját.

Modern design, bevált teljesítmény:  
a cleanAir keringtető modul.  

A Siemens bemutatja a cleanAir kering-
tető modul hatékony technológiáját, 
amely a modern designnak köszönhetően 
bármely konyhába harmonikusan integ-
rálható. Ezzel a cleanAir keringtető modul 
az ideális ajánlat mindazoknak, akik nagy 
hangsúlyt fektetnek a szépen kialakított 
konyhára és egyidejűleg szeretnék ösz-
szekötni a keringtetéses technika előnyeit 
a kivezetéses rendszerek teljesítmény-
erejével. A cleanAir keringtető modul 
különböző méretvariációkban kapható, 
így a modul gond nélkül rászerelhető a 
Siemens aktuális fali- és szigetkürtőire. 
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iQ700 kürtős páraelszívó, fekete,  
90 cm

iQ500 sziget elszívó, nemesacél,  
90 cm

LC 98KD672 LF 98BB542

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Üveg ernyő átlátszó, fekete, nyomott üveggel
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 48,1 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 41/62 dB*
■  Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: 

max. normál fokozat 600 m³/h 
Intenzív fokozat 810 m³/h

■  Elektronikus vezérlés, touchControl vezérlés,  
7 szegmenses kijelző

■  4 normál és 1 intenzív fokozat
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Automata 15 perces utánfutás
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 32,5 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 44/54 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve:  

max. normál fokozatnál 460 m³/h, intenzív fokozaton 870 m³/h
■  Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés,  

7 szegmenses kijelző
■  3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Automatikus 10 perces utánfutás
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Komfort
■  2 x LED spot 1 W
■  Fényerőszabályzó funkció
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Komfort
■  4 x LED 3 W
■  Fényerőszabályzó funkció
■  Softlight
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

1023-1363 x 900 x 348 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

1023-1363 x 900 x 348 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

744-924 x 900 x 600 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

744-924 x 900 x 600 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: E*
■  Fényerő: 209 lux
■  Színhőmérséklet: 4000 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 272 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
■  Fényerő: 888 lux
■  Színhőmérséklet: 3500 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 172 W

Páraelszívók
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iQ700 kürtős páraelszívó, fekete,  
90 cm

iQ500 sziget elszívó, nemesacél,  
90 cm

LC 98KD672 LF 98BB542

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Üveg ernyő átlátszó, fekete, nyomott üveggel
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  Főzőlap fölé, mennyezeti szereléshez
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 48,1 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 41/62 dB*
■  Légkivezetés teljesítménye az EN 61591 szerint, ø 15 cm esetén: 

max. normál fokozat 600 m³/h 
Intenzív fokozat 810 m³/h

■  Elektronikus vezérlés, touchControl vezérlés,  
7 szegmenses kijelző

■  4 normál és 1 intenzív fokozat
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Automata 15 perces utánfutás
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 32,5 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 44/54 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve:  

max. normál fokozatnál 460 m³/h, intenzív fokozaton 870 m³/h
■  Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés,  

7 szegmenses kijelző
■  3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Automatikus 10 perces utánfutás
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Komfort
■  2 x LED spot 1 W
■  Fényerőszabályzó funkció
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Komfort
■  4 x LED 3 W
■  Fényerőszabályzó funkció
■  Softlight
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

1023-1363 x 900 x 348 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

1023-1363 x 900 x 348 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

744-924 x 900 x 600 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

744-924 x 900 x 600 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: E*
■  Fényerő: 209 lux
■  Színhőmérséklet: 4000 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 272 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
■  Fényerő: 888 lux
■  Színhőmérséklet: 3500 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 172 W

iQ700 kürtős páraelszívó, nemesacél,  
90 cm

iQ500 kürtős páraelszívó, nemesacél,  
90 cm

LC 98BA572 LC 91BE542

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■ Falra szerelhető páraelszívó
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 37,2 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 46/55 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve:  

max. normál fokozatnál 460 m³/h, intenzív fokozaton 860 m³/h
■  Elektronikus vezérlés, touchControl vezérlés,  

7 szegmenses kijelző
■  3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Automatikus 10 perces utánfutás
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 34,7 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 44/62 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve:  

max. normál fokozatnál 620 m³/h, intenzív fokozaton 980 m³/h
■  Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés,  

7 szegmenses kijelző
■  3 sebességfokozat plusz 2 intenzív
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Automatikus 10 perces utánfutás
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Komfort
■  3 x LED 3 W
■  Fényerőszabályzó funkció
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Komfort
■  3 x LED 3 W
■  Fényerőszabályzó funkció
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 900 x 500 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 900 x 500 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 900 x 500 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 900 x 500 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
■  Fényerő: 897 lux
■  Színhőmérséklet: 3500 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 169 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
■  Fényerő: 897 lux
■  Színhőmérséklet: 3500 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 269 W

* az EU 65/2014 rendelete alapján
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iQ300 kürtős páraelszívó, nemesacél,  
60 cm

iQ100 kürtős páraelszívó, nemesacél,  
60 cm

LC 67BB532 LC 64WA521

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 28,5 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 47/58 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál 

fokozatnál 430 m³/h, intenzív fokozaton 680 m³/h
■  Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: D*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 91,8 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 53/67 dB*
■  Elszívó teljesítmény a EN 61591szerint, max. 390 m³/h
■  3 teljesítmény-fokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Komfort
■  2 x LED 3 W
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Komfort
■  2 x 30 W halogén izzó
■  Billenő kapcsoló
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 600 x 500 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 600 x 500 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

799-976 x 600 x 500 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

799-976 x 600 x 500 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
■  Fényerő: 745 lux
■  Színhőmérséklet: 3500 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 136 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: E*
■  Megvilágítási hatékonyság: G*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: D*
■  Fényerő: 270 lux
■  Színhőmérséklet: 2700 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 155 W

Páraelszívók

* az EU 65/2014 rendelete alapján
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iQ300 kürtős páraelszívó, nemesacél,  
60 cm

iQ100 kürtős páraelszívó, nemesacél,  
60 cm

LC 67BB532 LC 64WA521

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  Falra szerelhető páraelszívó
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 28,5 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 47/58 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál 

fokozatnál 430 m³/h, intenzív fokozaton 680 m³/h
■  Elektronikus vezérlés, nyomógombos vezérlés
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Intenzív fokozat, automatikus visszaállás
■  Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Hatékony BLDC technológia

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: D*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 91,8 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 53/67 dB*
■  Elszívó teljesítmény a EN 61591szerint, max. 390 m³/h
■  3 teljesítmény-fokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Komfort
■  2 x LED 3 W
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Komfort
■  2 x 30 W halogén izzó
■  Billenő kapcsoló
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 600 x 500 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

628-954 x 600 x 500 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

799-976 x 600 x 500 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

799-976 x 600 x 500 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: A*
■  Megvilágítási hatékonyság: A*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
■  Fényerő: 745 lux
■  Színhőmérséklet: 3500 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 136 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: E*
■  Megvilágítási hatékonyság: G*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: D*
■  Fényerő: 270 lux
■  Színhőmérséklet: 2700 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 155 W
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Beépíthető páraelszívók

iQ500 kihúzható páraelszívó, ezüstmetál,  
90 cm

iQ500 kihúzható páraelszívó, ezüstmetál,  
60 cm

LI 46930 LI 44630

Kivitel
■  60 vagy 90cm széles felső szekrénysorba építhető
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  60cm széles felső szekrénysorba építhető
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: D*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 108,7 kWh/év*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál 

fokozatnál 460 m³/h, intenzív fokozaton 640 m³/h
■  Zajszint (minimum/maximum): 47/61 dB*
■  Elektronikus vezérlés, LED kijelzés
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: E*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 179,4 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 51/60 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max.  

normál fokozatnál 370 m³/h, intenzív fokozaton 490 m³/h
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Kétszeres szűrőrendszer

Komfort
■  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás  

3 x 20 W-os halogénlámpával
■  Tolókapcsoló
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  Zsírszűrő telítettség kijelzése

Komfort
■  Tolókapcsoló
■  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás  

2 x 20 W-os halogénlámpával
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

475 x 897 x 273 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

475 x 897 x 273 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

465 x 597 x 273 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

465 x 597 x 273 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: D*
■  Megvilágítási hatékonyság: F*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
■  Fényerő: 333 lux
■  Színhőmérséklet: 2800 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 260 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: F*
■  Megvilágítási hatékonyság: F*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
■  Fényerő: 339 lux
■  Színhőmérséklet: 2800 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 310 W
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iQ500 kihúzható páraelszívó, ezüstmetál,  
90 cm

iQ500 kihúzható páraelszívó, ezüstmetál,  
60 cm

LI 46930 LI 44630

Kivitel
■  60 vagy 90cm széles felső szekrénysorba építhető
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  60cm széles felső szekrénysorba építhető
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: D*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 108,7 kWh/év*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max. normál 

fokozatnál 460 m³/h, intenzív fokozaton 640 m³/h
■  Zajszint (minimum/maximum): 47/61 dB*
■  Elektronikus vezérlés, LED kijelzés
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: E*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 179,4 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 51/60 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve: max.  

normál fokozatnál 370 m³/h, intenzív fokozaton 490 m³/h
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Kétszeres szűrőrendszer

Komfort
■  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás  

3 x 20 W-os halogénlámpával
■  Tolókapcsoló
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
■  Zsírszűrő telítettség kijelzése

Komfort
■  Tolókapcsoló
■  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás  

2 x 20 W-os halogénlámpával
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

475 x 897 x 273 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

475 x 897 x 273 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

465 x 597 x 273 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

465 x 597 x 273 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: D*
■  Megvilágítási hatékonyság: F*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: C*
■  Fényerő: 333 lux
■  Színhőmérséklet: 2800 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 260 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: F*
■  Megvilágítási hatékonyság: F*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
■  Fényerő: 339 lux
■  Színhőmérséklet: 2800 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 310 W

iQ300 kihúzható páraelszívó, ezüstmetál,  
60 cm

iQ300 kürtőbe építhető páraelszívó,  
50 cm

LI 23030 LB 55564

Kivitel
■  60 cm széles felső szekrénysorba építhető
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Kivitel
■  Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
■  Előkészített felsőszekrénybe, kürtőbe stb, vagy főzősziget 

fölé szerelhető

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: D*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 83,4 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 59/67 dB*
■  Elszívókapacitás az EN 61591szerint mérve: max. 400 m³/h
■  3 teljesítmény-fokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
■  Kétszeres szűrőrendszer
■  Billenő kapcsoló

Működés és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: D*
■  Átlagos éves energiafogyasztás: 111,4 kWh/év*
■  Zajszint (minimum/maximum): 41/59 dB*
■  Teljesítmény az EN 61591 ø 15 cm szerint mérve:  

max. normál fokozatnál 420 m³/h, intenzív fokozaton 650 m³/h
■  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
■  Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor

Komfort
■  2 x 30 W halogén izzó
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Komfort
■  Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 2 x 20 W-os  

halogénlámpával
■  Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

354 x 598 x 280 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

354 x 598 x 280 mm

Méretek
■  Méretek kivezetéses módban (maxszéxmé):  

255 x 530 x 380 mm
■  Méretek keringtetéses módban (maxszéxmé):  

255 x 530 x 380 mm

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: C*
■  Megvilágítási hatékonyság: G*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
■  Fényerő: 260 lux
■  Színhőmérséklet: 2700 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 180 W

Energiacímke
■  Hidrodinamikai hatékonyság: D*
■  Megvilágítási hatékonyság: F*
■  Zsírkiszűrési hatékonyság: B*
■  Fényerő: 335 lux
■  Színhőmérséklet: 2800 °K
■  Világítás: melegfehér
■  Csatlakozási érték: 240 W

* az EU 65/2014 rendelete alapján
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Minimális energiafogyasztás, maximális teljesítmény. 

A Siemens új beépíthető mosogatógépei mindig tökéletes mosogatási 
eredményt garantálnak hihetetlenül alacsony energoiafogyasztás mellett. 
Az innovatív Zeoltih szárítással rendelkező modellek alig 0,73 kWh 
elektromos energiát használnak egy ciklus során, amellyel 10%-kal jobban 
teljesítenek, mint az A+++ kategória határértéke. Vízfogyasztás terén 
pedig szintén a legjobbak között vannak a készülékek, hiszen képesek 
akár 7,5 liter vízzel beérni.

Energia

A+++

Energia

–10 %
Zeolith®-
szárítás
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Ragyogó ötletek, hogy edényei mindig  
csillogóan tiszták legyenek.
A Siemens új iQ700 mosogatógépei.

Zeolith®-
szárítás

Energia

A+++

Energia

–10 %

és száraz
Csillogó

Briliáns kilátások edényei számára:  
öblítés és szárítás a legmagasabb 
szinten.   

Tiszta öblítés és tökéletesen csillogó szá-
rítási eredmények: a Siemens egyedülálló 
mosogatógépeinek Zeolith® technológi-
ájával nem csak a mosogatás minősége, 
de az energiahatékonyság is kiemelkedő.  
Az A+++ energiahatákonysági osztály 
határértékénél a 10%-kal alacsonyabb 
fogyasztás kiemeli ezeket a mosogató-
gépeket az átlagos konyhai készülékek 
közül és a ragyogó szárítási eredmények 
méltóvá teszik, hogy Ön a legnemesebb 
kristály, porcelán és nemesacél edényeit 
és poharait is bátran rábízza a készülékre.

A kitüntetett innováció.

A világon egyedülálló Zeolith® technoló-
gia az edény gyorsabb és energiahatéko-
nyabb szárításáról gondoskodik. Ennek 
során kihasználja az ásvány azon képes-
ségét, hogy a nedvességet hőenergiává 
képes alakítani. Az alacsony víz- és ener-
giafogyasztást több szervezet, fórum és 
teszt intézet díjakkal is elismerte. Próbálja 
ki Ön is ezeket a készülékeket és garantál-
juk, nem fog csalódni bennük!

Mi a zeolit? 

A zeolit természetes ásvány, egy egé-
szen különleges képességgel: a speciális 
kristályszerkezetű felület nedvességet 
vesz fel, majd az ebből származó energiát 
hő formájában adja le, amit a készülék az 
edények szárításához használ fel. Eközben 
a zeolit ezen egyedülálló képessége nem 
használódik el, és a következő mosogatás-
ra újra regenerálódva végzi a dolgát.

Még több csillogás gombnyomásra:  
a csillogó szárítás opció.  

Érjen el még brilliánsabb szárítási ered-
ményeket ezzel a funkcióval. Egy speciális 
ciklus segítségével az edények és a poha-
rak szárítása rendkívül kímélő és hatékony 
módon történik: a készülék beiktat egy 
közbülső öblítési fázist, amely során  
a legapróbb szennyeződések is eltűnnek  
a felületről, majd egy lassított szárítási  
fázis következik, melynek végére az  
edények csillogóbbá válnak mint valaha.
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timeLight TFT Kijelző

Információk kivetítve a padlón: timeLight.  

A Siemens teljesen integrált felső kategóriás 
mosogatógépei esetén is lehetséges  
a maradékidő és programkijelzés ellenőrzése  
anélkül, hogy kinyitná a mosogatógépet.  
Az innovatív timeLight egymást váltva vetíti  
a maradék időt, a program állapotát, sőt  
a lehetséges hibaüzeneteket is konyhája  
padlójára. Így Ön semmiről sem marad le  
a mosogatás során, és attól sem kell tartania, 
hogy nem látja majd jól a jelzést, mert  
a vetítés fényereje és élessége megfelelő bár-
milyen fényviszonyhoz és padlóburkolathoz.

infoLight

A bekapcsolt  készülék állapot jelzése: 
infoLight a teljesen integrált készülékeknél.  

Bizonyos teljesen integrálható készülékeknél 
a működést egy kék pont jelzi a padlón, így 
Ön mikor ránéz a készülékre, azonnal tudja, 
hogy végzett-e a mosogatással vagy még 
tart-e a ciklus. 

Modern kijelző. Nem mindennapi  
teljesítmény: A TFT-kijelző.  

Intelligens kijelzés az egészen egyszerű 
kezeléshez. A TFT kijelzővel a mosogatógép 
kezelése intuitív módon végezhető el.  
A teljesen integrált mosogatógép TFT 
kijelzője az ajtó felső élébe van beépítve és a 
programopciók mellett a program állapotát 
és további fontos információkat is mutatja. 
Az integrált készüléknél ezen túlmenően van 
egy további TFT-kijelző a készülék előlapján. 

emotionLight

Edényei fényárba borulnak: 
emotionLight.  

Két LED-lámpa felül az ajtókeretben 
hangulatos kék fénybe borítja a mosogató 
belső terét és az edényeket. A fény az ajtó 
nyitásakor automatikusan bekapcsol,  
becsukáskor pedig kikapcsol. 

A Siemens mosogatógépekben több dolog  
rejlik, mint a tiszta edények.



dosier
Assistent

A tisztítószer teljes erejét kibontakoztatja: 
a dosageAssist.    

A dosageAssist segítségével a mosogató-
tabletta közvetlenül a felső kosár elejében 
kialakított tárolóba esik, majd egy célzott 
vízsugár oldja fel a tablettát gyors és hatékony 
módon. A tisztítószer egyenletes oszlik el a 
teljes gépben és Ön mindig optimális tisztítási 
eredményt kap. Természetesen a dosageAssist 
továbbra is használható por- és géltisztítóval is. 

45°–65°

auto 45–65
program

Ragyogó tisztaság egy gombnyomásra: 
auto 45-65 °C program.   

Az automata program választása esetén  
a készülékbe épített aquaSensor folyama-
tosan figyeli a mosogatóvíz összetételét, és 
ennek megfelelően változtatja a hőmérsék-
letet, valamint szükség esetén többlet-vizet 
adagol vagy megnöveli az időt.

Mosogatószer
automatika

Automatikusan tökéletes csillogás minden 
tisztítószerrel: a mosogatószer-automatika.    

Mindegy, hogy tabletta, folyékony vagy por 
formájú tisztítószer, a legrövidebb lefutási 
idő mellett, a tökéletes tisztítási és szárítási 
eredmény érdekében a Siemens mosogató-
gépek a mosogatási folyamatot automatiku-
san, a felhasznált tisztítószerhez igazítják.

aquaStop®

Élettartam-garancia vízkárok ellen: 
aquaStop®.    

Az aquaStop® biztonsági rendszer bármilyen 
jellegű vízkárt megakadályoz – legyen az a 
befolyócsőnél vagy egy tömítetlen hely kö-
vetkeztében. Ezért a garantált biztonságért 
a Siemens a mosogatógép teljes élettartama 
alatt felel. 

10 év garancia a Siemens mosogatógép 
belső tartályának átrozsdásodása ellen. 

Az összes Siemens mosogatógép belső 
tartályát minőségi nemesacél lemezek, 
anyagspecifikusan illesztett gyártási techno-
lógiák, valamint speciális felületkezelés jel-
lemzik. Ezért – kevés gyártó egyikeként – a 
belső tartály nemesacél részeinek átrozsdá-
sodása ellen teljes 10 éves garanciát adunk.

*  Regisztrációért és a jótállási feltételek megismeréséért látogasson el 
a www.siemens-home.com/hu weboldalra!

www.siemens-home.com/hu

Siemens. Megérint a jövő.

10 év átrozsdásodás elleni garancia 
minden Siemens mosogatógép belső terére*

átrozsdásodás elleni garancia*á ***
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HigiéniaPlus

Antibakteriális mosogatás:  
a higiéniaPlus funkció.    

A higéniaPlus funkció ideális a különleges igé-
nyű tartályok és kellékek, pl. a cumisüvegek 
vagy a vágódeszkák tisztításához. Az öblítés 
közben a gép magas, kb. 70 °C-os hőmérsék-
letszintet tart több mint 10 percig folyamato-
san, és ennek során a baktériumok és csírák 
akár 99,9%-át is elpusztítja. 

intenzívZóna

Felül kíméletesen, alul intenzíven:  
az intenzívZóna.    

Az intenzívZóna aktiválása a makacs szeny-
nyeződések esetén minden programban 
nagyobb víznyomást eredményez az alsó ko-
sárban. A felső kosárban a program lefolyása 
változatlan marad, így a kényes edények mo-
sogatása ott továbbra is kíméletesen történik.

varioSpeed
Plus

Lerövidíti a mosogatás idejét akár  
66%-kal*: varioSpeed Plus.     

A lehetséges legrövidebb idő alatt nagy 
mennyiségű edény optimális tisztítása és 
szárítása – a varioSpeed Plus lehetővé teszi 
ezt. Egy rövid gombnyomás elegendő, és  
a mosogatás ideje akár 66%-kal* lerövidül. 
Ezzel a varioSpeed Plus ideális minden  
családi ünnepségre és partira. 

* Nem érvényes az előöblítésre és a gyorsprogramra. 

varioSpeed

Akár kétszer olyan gyors mosogatás  
és szárítás: varioSpeed.     

A varioSpeed-gomb megnyomásával  
a mosogatási idő akár 50%-kal csökkent-
hető, amely rögtön meg is jelenik a mara-
dékidő-kijelzésben. Az eredmény pedig: 
a lehető legrövidebb időn belül mindig 
tökéletesen tiszta és száraz edény. 
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A határtalan lehetőségek kosarai.  
A Siemens rugalmasan variálható mosogatókosarai. 

Nagyobb flexibilitás és több  
lehetőség: az állítható magasságú 
varioDrawer Pro és Plus fiókok. 

A varioDrawer Plus nem csak a moso-
gatógép betöltését teszi flexibilisebbé, 
de saját maga is rugalmasan átállít-
ható. Az állítható magasságú oldalré-
szekkel és a lehajtható tüskesorokkal 
az első részben széles nyelű késeknek, 
leveseskanalaknak, tea- és kis kávé-
csészéknek kínál helyet.  

A varioDrawer Plus tulajdonságain 
túlmenően a varioDrawer Pro kék 
jelöléseivel még több segítséget nyújt 
hol és milyen módon igazíthatja  
az evőeszköztartó fiókot egyéni igé-
nyeihez. Normál evőeszköz, konyhai 
eszköz vagy kis edény; az optimalizált 
varioDrawer Pro elég helyet kínál 
mindennek és ezzel a további szinttel 
automatikusan több helye van  
a nagyobb edények számára. 

Nem csak az evőeszközök, hanem  
a kisebb csészék számára is:  
a varioDrawer evőeszköztartó fiók. 

Ez a kiegészítő a harmadik szinten 
több helyet kínál nem csak az evőesz-
közöknek, hanem a leveseskanalak, és 
a kisebb eszközök, – pl. presszókávé 
csészék – számára, így a felszabadult 
hely miatt most már akár 14 teríték is 
elfér a mosogatógépben.

vario kosár 
Pro

vario kosár 
Plus

+

vario kosár
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varioFlex Pro varioFlex Pro
kosár  

Minden edénynek megvan a helye:  
a varioFlex Pro kosarak. 

A varioFlex Pro kosarak bőséges helyet kínál-
nak, hogy Ön kényelmesen bepakolhasson  
a mosogatógépbe. Erre szolgál a 3 lehajtható  
és megosztható tartó a felső kosárban, akárcsak 
a modelltől függően 6/8 lehajtható tüskesor  
a felső és alsó kosárban. Minden evőeszköz  
és edény megtalálja itt a helyét, a kék állítási 
jelzések pedig gondoskodnak a kosarak gyors  
és kényelmes átalakításáról. Minden varioFlex 
Pro kosár az iQ700 mosogatógépben ezen  
túlmenően flexibilis lehajtható tüskesorokkal  
is rendelkezik. 

kosár
varioFlex Plus 

Az edények rugalmas elhelyezése:
a varioFlex Plus kosarak. 

Mind a 3 lehajtható és osztható tartó a felső 
kosárban, mind a 6-6 lehajtható elem a felső és 
alsó kosárban maximális rugalmasságot eredmé-
nyeznek a bepakolásnál, különösen a nagyobb 
edények esetében. Az alsó kosárban pohártartó 
kengyelekkel lehetséges a kétsoros pohárelhe-
lyezés. Így a lábasok, serpenyők, poharak, tá-
nyérok és evőeszköz bepakolásánál mindent úgy 
hajthat le, ahogyan az a legjobb az Ön számára. 

kosár
varioFlex  

Könnyű és rugalmas bepakolás:  
a varioFlex kosarak. 

A felső kosár 3 lehajtható és osztható tartóval 
és 2 lehajtható tüskesorral készül, az alsó ko-
sárba 4 lehajtható tüskesor kerül. Ez sok szabad 
helyet kínál a bepakolásnál, emellett pedig a 
két kosár fogantyúja megkönnyíti a kihúzást. 

rackMatic

A megpakolt mosogatókosár könnyed  
emelése: a rackMatic rendszer. 

A kosarak felső oldalain található karok megnyo-
másával a felső kosár 3 magassági fokozatban 
kényelmesen állítható. Ez megkönnyíti a be- és 
kipakolást, valamint magasságban is rugalmas 
helyet biztosít a különböző méretű edények 
elmosogatásához.
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Teljesen integrálható mosogatógépek

iQ700 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

iQ500 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

SN 678X03TE SN 66P092EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  13 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb  

energiafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C:  211 kWh/év,  

0,73 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 Liter/év, 7,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  14 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év,  

0,83 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C,  

eco 50 °C, éjszakai program 50 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C,  
előöblítés

■  5 kiegészítő opció „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, féltöltet mosogatási lehetőség, higiéniaPlus

■  6 mosogatási hőmérséklet
■  Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus  

szimbólumokkal és egyszerű szöveggel
■  touchControl kezelőpanel
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  emotionLight, belső tér megvilágítás
■  timeLight, Valós idejű óra, Kék színű LED

Programok és felszereltség
■  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
■  4 kiegészítő funkció: „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 

varioSpeedPlus, higiéniaPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Piros színű display kijelzés
■  Kezelés az ajtó felső részéről
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés
■  timeLight
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijlezés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  varioDrawer Pro evőeszköztartó fiók a 3. szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 csészetartó a felső kosárban
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő jelzés percben
■  varioDrawer Pro evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  6 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer, Gyermekzár gomb

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm



65

iQ700 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

iQ500 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

SN 678X03TE SN 66P092EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  13 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb  

energiafogyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C:  211 kWh/év,  

0,73 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 Liter/év, 7,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  14 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év,  

0,83 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C,  

eco 50 °C, éjszakai program 50 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C,  
előöblítés

■  5 kiegészítő opció „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, féltöltet mosogatási lehetőség, higiéniaPlus

■  6 mosogatási hőmérséklet
■  Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus  

szimbólumokkal és egyszerű szöveggel
■  touchControl kezelőpanel
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  emotionLight, belső tér megvilágítás
■  timeLight, Valós idejű óra, Kék színű LED

Programok és felszereltség
■  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
■  4 kiegészítő funkció: „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 

varioSpeedPlus, higiéniaPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Piros színű display kijelzés
■  Kezelés az ajtó felső részéről
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés
■  timeLight
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijlezés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  varioDrawer Pro evőeszköztartó fiók a 3. szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 csészetartó a felső kosárban
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő jelzés percben
■  varioDrawer Pro evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  6 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer, Gyermekzár gomb

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

iQ500 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

Mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

SN 66P052EU SN 65L005EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  13 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 234 kWh/év,  

0,82 kWh/ ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  14 terítékes mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C:  266 kWh/év,  

0,93 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
■  4 kiegészítő funkció: „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 

varioSpeedPlus, higiéniaPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Piros színű display kijelzés
■  Kezelés az ajtó felső részéről
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés, timeLight
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
■  2 kiegészítő funkció: varioSpeedPlus, féltöltet mosogatási  

lehetőség
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Piros színű display kijelzés
■  Kezelés az ajtó felső részéről
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program auto-

matikusan ehhez igazodik
■  Hőcserélő, Váltókar technika,Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés
■  infoLight
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő jelzés percben
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  Variálható evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  6 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Gyermekzár gomb

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő jelzés percben
■  varioFlex kosárrendszer
■  varioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  XXL ezüst színű mosogatókosarak kihúzó fogantyúval
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  4 lehajtható rész az alsó kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika
■  servoSchloss, könnyített ajtózáródás
■  Elölről állítható hátsó készülékláb

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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Teljesen integrálható mosogatógépek

iQ100 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

iQ300 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

SN 65E006EU SN 64D002EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  12 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év,  

1,02 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3360 Liter/év, 12 l/ciklus
■  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  12 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év,  

1,02 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3920 Liter/év, 14 l/ciklus
■  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
■  1 kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
■  4 mosogatási hőmérséklet
■  LED-es programstátusz kijelzés
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés, Piros LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C
■  1 kiegészítő opció: varioSpeed
■  4 mosogatási hőmérséklet
■  LED-es programstátusz kijelzés
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  töltöttségszenzor
■  Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  infoLight, Akusztikus programvége jelzés, Piros LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
■  vario kosárrendszer
■  Állítható magasságú felső kosár
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  Üvegkímélő technika

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  vario kosárrendszer
■  Állítható magasságú felső kosár
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  Gyermekzár gomb
■  Üvegkímélő technika

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm
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iQ100 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

iQ300 mosogatógép, 60 cm
Teljesen integrálható készülék

SN 65E006EU SN 64D002EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  12 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év,  

1,02 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3360 Liter/év, 12 l/ciklus
■  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  12 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év,  

1,02 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 3920 Liter/év, 14 l/ciklus
■  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
■  1 kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
■  4 mosogatási hőmérséklet
■  LED-es programstátusz kijelzés
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés, Piros LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C
■  1 kiegészítő opció: varioSpeed
■  4 mosogatási hőmérséklet
■  LED-es programstátusz kijelzés
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  töltöttségszenzor
■  Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  infoLight, Akusztikus programvége jelzés, Piros LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
■  vario kosárrendszer
■  Állítható magasságú felső kosár
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  Üvegkímélő technika

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  vario kosárrendszer
■  Állítható magasságú felső kosár
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  Gyermekzár gomb
■  Üvegkímélő technika

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 55 cm

iQ500 mosogatógép, 45 cm
Teljesen integrálható készülék

iQ100 mosogatógép, 45 cm
Teljesen integrálható készülék

SR 66T096EU SR 64E002EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  10 terítékes mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év,  

0,75 kWh/ciklus
■  VVízfelhasználás eco program 50 °C: 2520 Liter/év, 9 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  9 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 220 kWh/év,  

0,78 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2520 Liter/év, 9 l/ciklus
■  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C,  

eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
■  4 kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, féltöltet 

mosogatási lehetőség, higiéniaPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  duoPower karok a felső kosárban
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technikam, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Tartozék tepsimosó fej
■  emotionLight, belső tér megvilágítás
■  timeLight, Akusztikus programvége jelzés
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  4 program: intenzív 70 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
■  1 kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
■  3 mosogatási hőmérséklet
■  LED-es programstátusz kijelzés
■  duoPower karok a felső kosárban
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Akusztikus programvége jelzés
■  Piros LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő jelzés percben
■  varioFlexPlus kosárrendszer
■  varioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  3 lehajtható tányértartó a felső kosárban
■  Csészetartó a felső kosárban
■  4 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Csészetartó az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
■  vario kosárrendszer
■  Állítható magasságú felső kosár
■  Csészetartó a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
■  Üvegkímélő technika
■  Elölről állítható hátsó készülékláb

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 55 cm
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Integrálható mosogatógépek

iQ700 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék, nemesacél

iQ500 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék, nemesacél

SN 578S03TE SN 56P582EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  13 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb energiafo-

gyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év,  

0,73 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 Liter/év, 7,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  14 terítékes mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év,  

0,83 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C,  

eco 50 °C, éjszakai program 50 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, 
előöblítés

■  5 kiegészítő opció „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, féltöltet mosogatási lehetőség, higiéniaPlus

■  6 mosogatási hőmérséklet
■  Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és 

egyszerű szöveggel
■  touchControl kezelőpanel
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  emotionLight, belső tér megvilágítás
■  Akusztikus programvége jelzés, Valós idejű óra, Kék színű LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
■  3 kiegészítő funkció: „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 

varioSpeedPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Piktogrammos funkció display (kék)
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  varioDrawer Pro evőeszköztartó fiók a 3. szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó a felső kosárban
■  8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika
■  Elölről állítható hátsó készülékláb

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő kijelzés percben
■  varioFlex kosárrendszer
■  varioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  4 lehajtható rész az alsó kosárban
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  Gyermekzár gomb, Elektronikus nyomógombzár
■  Üvegkímélő technika

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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iQ700 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék, nemesacél

iQ500 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék, nemesacél

SN 578S03TE SN 56P582EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  13 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++ -10%; 10%-kal alacsonyabb energiafo-

gyasztás, mint az A+++ energiaosztály esetében.
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év,  

0,73 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2100 Liter/év, 7,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  14 terítékes mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 237 kWh/év,  

0,83 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  8 program: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C, auto 65-75 °C,  

eco 50 °C, éjszakai program 50 °C, üveg 40 °C, gyors 45 °C, 
előöblítés

■  5 kiegészítő opció „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, féltöltet mosogatási lehetőség, higiéniaPlus

■  6 mosogatási hőmérséklet
■  Nagyfelbontású, színes TFT kijelző grafikus szimbólumokkal és 

egyszerű szöveggel
■  touchControl kezelőpanel
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  emotionLight, belső tér megvilágítás
■  Akusztikus programvége jelzés, Valós idejű óra, Kék színű LED
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Glass 40 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
■  3 kiegészítő funkció: „glanz” extra szárítás, intenzívZóna, 

varioSpeedPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Piktogrammos funkció display (kék)
■  speedMatic vízrendszer
■  Szárítás Zeolith® technológiával
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  varioFlex Pro kosárrendszer kék színű érintési pontokkal
■  varioDrawer Pro evőeszköztartó fiók a 3. szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  6 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó a felső kosárban
■  8 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika
■  Elölről állítható hátsó készülékláb

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő kijelzés percben
■  varioFlex kosárrendszer
■  varioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész az alsó kosárban
■  4 lehajtható rész az alsó kosárban
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  Gyermekzár gomb, Elektronikus nyomógombzár
■  Üvegkímélő technika

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

iQ500 mosogatógép, 60 cm
Integrálható készülék, nemesacél

SN 55L502EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  12 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 290 kWh/év,  

1,02 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2660 Liter/év, 9,5 l/ciklus
■  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
■  3 kiegészítő opció: varioSpeed, féltöltet, extra szárítás
■  4 mosogatási hőmérséklet
■  Piros színű display kijelzés
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő kijelzés percben
■  vario kosárrendszer
■  XXL ezüst színű mosogatókosarak
■  Állítható magasságú felső kosár
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Evőeszköz tartó az alsó kosárban
■  Elektronikus nyomógombzár

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
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Integrálható mosogatógépek

iQ500 mosogatógép, 45 cm
Integrálható készülék, nemesacél

iQ500 mosogatógép, 45 cm
Integrálható készülék, nemesacél

SR 56T596EU SR 55M531EU

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  10 terítékes mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A++
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 211 kWh/év,  

0,75 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2520 Liter/év, 9 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  9 teríték mosogatására alkalmas
■  Energiaosztály: A+
■  Energiafelhasználás eco program 50 °C: 220 kWh/év,  

0,78 kWh/ciklus
■  Vízfelhasználás eco program 50 °C: 2240 Liter/év, 8 l/ciklus
■  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Programok és felszereltség
■  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C,  

eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
■  4 kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, féltöltet 

mosogatási lehetőség, higiéniaPlus
■  5 mosogatási hőmérséklet
■  Programfutás kijelző
■  Piktogrammos funkció display (kék)
■  duoPower karok a felső kosárban
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Tartozék tepsimosó fej
■  emotionLight, belső tér megvilágítás
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Programok és felszereltség
■  5 mosogatóprogram: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, 

Intensive Smart 45 °C, gyors 45 °C
■  2 kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet mosogatási lehetőség
■  4 mosogatási hőmérséklet
■  Piktogrammos funkció display (kék)
■  duoPower karok a felső kosárban
■  speedMatic vízrendszer
■  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
■  iQDrive, hatékony BLDC motor
■  aquaSensor, töltöttségszenzor
■  Hőcserélő, Váltókar technika, Regeneráló elektronika
■  Öntisztító szűrő 3 részes hullámos szűrőrendszerrel
■  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő kijelzés percben
■  varioFlexPlus kosárrendszer
■  varioDrawer evőeszköztartó fiók a harmadik szinten
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  3 lehajtható tányértartó a felső kosárban
■  Csészetartó a felső kosárban
■  4 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Csészetartó az alsó kosárban
■  Talpas pohár tartó rendszer
■  Elektronikus nyomógombzár
■  Gyermekzár gomb, Üvegkímélő technika

Komfort és biztonság
■  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
■  Időprogramozás 1-24 óra között
■  Elektronikus maradékidő kijelzés percben
■  varioFlex kosárrendszer
■  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
■  2 lehajtható rész a felső kosárban
■  2 csészetartó rész a felső kosárban
■  Kiegészítő evőeszköztartó a felső kosárban
■  2 lehajtható rész az alsó kosárban
■  Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
■  Gyermekzár gomb
■  Elektronikus nyomógombzár
■  Üvegkímélő technika

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Műszaki adatok
■  Szárítási hatékonyság: A (A-tól G-ig terjedő skálán)
■  Az információk az eco program 50 °C-ra vonatkoznak.  

Ez a program szabvány szerint megfelel a szokványosan  
szennyezett edény tisztításának és a leghatékonyabb  
energia- és vízfogyasztás kombinációnak.

■  Készülékméret (Ma x Sz x Mé): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
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Az innovatív hűtési rendszernek köszönhetően a Siemens beépíthető hűtőkészülékei 
hihetetlenül alacsony energiafogyasztás mellett, a lehető leghosszabb ideig frissen 
tartják az élelmiszereket. Az A++ energiaosztályba tartozó készülékek nem csak  
a természeti erőforrásokat kímélik, de tökéletesen illeszkednek az Ön konyhájába.
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Frissentartás és rugalmas belső tér  
alacsony energiafogyasztás mellett. 
Elegancia és flexibilitás az Ön igényei szerint.

Minden egyetlen pillantás alatt látható: 
LED világítás a hűtőtérben.

Minden új Siemens hűtőkészüléket 
energiahatékony, hosszú élettartamú és 
ragyogó fényt biztosító LED világítással 
szereltek fel. Az elegáns, tetőbe épített 
világítási megoldás a teljes hűtőteret 
megvilágítja, a hűtő belsejének világos 
és csillogó anyagaival kiegészülve pedig 
különösen exkluzív megjelenést biztosít 
a készüléknek. A LED modulok a hűtő 
hátfala felé vannak irányítva, így a fényük 
semmilyen körülmények között nem 
vakító hatású.

elektronikus

Pontos, egyszerű és innovatív:  
elektronikus hőmérséklet-vezérlés.

A hőmérséklet beállítása sohasem volt 
ilyen egyszerű. Minden új hűtőkészüléknél 
a beállítások elektronikus kezelőpanel 
segítségével adhatók meg. Az elegáns 
megjelenésű elektronika jól láthatóan 
a készülék tetején kapott helyett, hogy 
Önnek még könnyebb legyen  
a beállításokat elvégezni és ellenőrizni.

bigBox

Ideális hely a nagyméretű fagyasztott 
élelmiszereknek: bigBox.

Egy egész báránycomb vagy számtalan 
pizza – nagy helyet igénylő élelmiszerek 
esetén extra méretű tárolótérre van 
szüksége. A bigBox fiók körülbelül 24 
cm magas, mely elegendő a legtöbb 
fagyasztott élelmiszer tárolására. Ám ha 
ez a hely is kevésnek bizonyulna, a fiókok 
és üvegpolcok eltávolításával az egész 
fagyasztóteret egy nagy tárolóhelyként 
használhatja fagyasztásra.
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iQ500 beépíthető  
hűtő / fagyasztó kombináció
Lapos ajtópánt rögzítés

iQ300 beépíthető  
hűtő / fagyasztó kombináció
Lapos ajtópánt rögzítés

iQ100 beépíthető  
hűtő / fagyasztó kombináció
Csúszó zsanér rögzítés

KI 86SAF30 KI 87VVF30 KI 34VX20

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 219 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 268 l
■  Nettó hűtőtér: 194 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 74 l
■  Zajszint: 35 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 227 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 272 l
■  Nettó hűtőtér: 209 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 63 l
■  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+
■  Energiafelhasználás: 275 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 257 l
■  Nettó hűtőtér: 199 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 68 l
■  Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
■  TouchControl vezérlés - Elektronikus  

hőmérséklet-szabályozás, pontos  
digitális kijelzés

■  FreshSense - egyenletes hőmérséklet-
eloszlás az intelligens technológiának 
köszönhetően

■  Külön hőmérsékletvezérlés  
a hűtő- és fagyasztótérre

■  Szuperhűtés, Szuperfagyasztás,  
Holiday-mód

■  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer,  
memória funkcióval

■  LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
■  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás  

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
■  VitaControl - egyenletes hőmérséklet-

eloszlás az intelligens technológiának 
köszönhetően

■  1 kompresszor / 1 hűtőkör
■  Szuperfagyasztás
■  LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
■  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
■  1 kompresszor / 1 hűtőkör
■  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
■  Könnyen tisztítható, fényes világítással 

rendelkező belső tér

Hűtőtér
■  5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható 

magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc, 
1 kihúzható polc

■  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
■  hydroFreshBox páratartalomszabályzással 

– Zöldségek és gyümölcsök 
frissentartása kétszer hosszabb ideig!

Hűtőtér
■  5 rakodópolc biztonsági üvegből,  

ebből 4 állítható magasságú
■  5 tárolórekesz az ajtóban
■  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó 

páratartalomszabályzással hullámos 
aljzattal

Hűtőtér
■  5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 

magasságú, 1 osztott
■  Palacktartó
■  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó 

páratartalomszabályzással hullámos 
aljzattal

■  3 ajtórekesz, nagy méretű

Fagyasztótér
■  lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
■  Vario zóna - kivehető üvegpolcok,  

óriási hely!
■  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 BigBox
■  Fagyasztási naptár

Fagyasztótér
■  Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 26 óra
■  Vario zóna - kivehető üvegpolcok,  

óriási hely!
■  2 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 BigBox
■  Fagyasztási naptár

Fagyasztótér
■  3 átlátszó fagyasztófiók
■  Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 x 56 x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 32 óra

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 26 óra

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 3,5 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 16 óra
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iQ500 beépíthető  
hűtő / fagyasztó kombináció
Lapos ajtópánt rögzítés

iQ300 beépíthető  
hűtő / fagyasztó kombináció
Lapos ajtópánt rögzítés

iQ100 beépíthető  
hűtő / fagyasztó kombináció
Csúszó zsanér rögzítés

KI 86SAF30 KI 87VVF30 KI 34VX20

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 219 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 268 l
■  Nettó hűtőtér: 194 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 74 l
■  Zajszint: 35 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 227 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 272 l
■  Nettó hűtőtér: 209 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 63 l
■  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A+
■  Energiafelhasználás: 275 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 257 l
■  Nettó hűtőtér: 199 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 68 l
■  Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
■  TouchControl vezérlés - Elektronikus  

hőmérséklet-szabályozás, pontos  
digitális kijelzés

■  FreshSense - egyenletes hőmérséklet-
eloszlás az intelligens technológiának 
köszönhetően

■  Külön hőmérsékletvezérlés  
a hűtő- és fagyasztótérre

■  Szuperhűtés, Szuperfagyasztás,  
Holiday-mód

■  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer,  
memória funkcióval

■  LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
■  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás  

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
■  VitaControl - egyenletes hőmérséklet-

eloszlás az intelligens technológiának 
köszönhetően

■  1 kompresszor / 1 hűtőkör
■  Szuperfagyasztás
■  LED világítás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
■  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
■  1 kompresszor / 1 hűtőkör
■  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
■  Könnyen tisztítható, fényes világítással 

rendelkező belső tér

Hűtőtér
■  5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható 

magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc, 
1 kihúzható polc

■  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
■  hydroFreshBox páratartalomszabályzással 

– Zöldségek és gyümölcsök 
frissentartása kétszer hosszabb ideig!

Hűtőtér
■  5 rakodópolc biztonsági üvegből,  

ebből 4 állítható magasságú
■  5 tárolórekesz az ajtóban
■  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó 

páratartalomszabályzással hullámos 
aljzattal

Hűtőtér
■  5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 

magasságú, 1 osztott
■  Palacktartó
■  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó 

páratartalomszabályzással hullámos 
aljzattal

■  3 ajtórekesz, nagy méretű

Fagyasztótér
■  lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
■  Vario zóna - kivehető üvegpolcok,  

óriási hely!
■  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 BigBox
■  Fagyasztási naptár

Fagyasztótér
■  Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 26 óra
■  Vario zóna - kivehető üvegpolcok,  

óriási hely!
■  2 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 BigBox
■  Fagyasztási naptár

Fagyasztótér
■  3 átlátszó fagyasztófiók
■  Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 x 56 x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 32 óra

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 26 óra

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 3,5 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 16 óra

iQ500 beépíthető hűtőszekrény
Lapos ajtópánt rögzítés

iQ100 beépíthető hűtőszekrény
Lapos ajtópánt rögzítés

iQ500 aláépíthető hűtőszekrény
Lapos ajtópánt rögzítés

KI 82LAF30 KI 24LV60 KU 15RA65

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 211 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 287 l
■  Nettó hűtőtér: 252 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 35 l
■  Zajszint: 36 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 176 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 204 l
■  Nettó hűtőtér: 187 l
■  Nettó ****-fagyasztótér: 17 l
■  Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
■  Energiahatékonysági osztály: A++
■  Energiafelhasználás: 92 kWh/év
■  Nettó össztérfogat: 137 l
■  Nettó hűtőtér: 137 l
■  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
■  TouchControl vezérlés - Elektronikus  

hőmérséklet-szabályozás, pontos  
digitális kijelzés

■  FreshSense - egyenletes hőmérséklet-
eloszlás az intelligens technológiának 
köszönhetően

■  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
■  LED világítás a hűtőtérben
■  Ajtónyitás figyelmezető hangjelzés

Komfort és biztonság
■  Lapos ajtópánt rögzítés
■  Könnyen tisztítható, fényes világítással 

rendelkező belső tér
■  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
■  1 kompresszor / 1 hűtőkör
■  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Komfort és biztonság
■  Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
■  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
■  SoftClose csillapított ajtózáródás
■  Állítható lábak elől
■  1 kompresszor / 1 hűtőkör

Hűtőtér
■  5 polc biztonsági üvegből (4 db állítható 

magasságú), ebből 1 osztott rakodópolc, 
1 kihúzható polc

■  6 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
■  hydroFreshBox teleszkópos sínen –  

2x hosszabb ideig frissen tartja  
a zöldségeket és gyümölcsöket!

■  Zöldségtartó fiók, teleszkópos sínen

Hűtőtér
■  5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 

magasságú, 1 osztott
■  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó 

páratartalomszabályzással hullámos 
aljzattal

■  4 ajtórekesz, nagy méretű
■  Belső világítás

Hűtőtér
■  Kihúzható polc
■  Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó 

páratartalomszabályzással tetővel
■  Palacktartó az extra mély ajtórekeszben
■  Különösen fényes belső világítás  

a hűtőtérben

Fagyasztótér
■  1 fagyasztófiók
■  1 kivehető polc biztonsági üvegből
■  Pizza-méretű fagyasztórekesz

Fagyasztótér
■  1 fagyasztófiók
■  Pizza-méretű fagyasztórekesz

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
■  Fagyasztókapacitás: 3 kg / 24 óra
■  Visszamelegedési idő: 22 óra

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
■  Visszamelegedési idő: 10 óra
■  Fagyasztókapacitás: 2 kg / 24 óra

Műszaki adatok
■  Beépítési méret (magasság x szélesség x 

mélység): 82 cm x 60 cm x 55 cm
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Siemens Márkaszerviz 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás
Hétfő: 08.00 - 18.00  Csütörtök:  09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
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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

Ügyfélszolgálat
Készülékét bízza a szakértőkre!

Telefon: (+36-1) 489-5463www.siemens-home.com/hu■    Tanácsadással, alkatrészrendeléssel és szervizeléssel  

kapcsolatos információk szakértőktől

■    Kiterjedt szervizhálózat az ország egész területén

■    Ügyfélszolgálatunk a készülék teljes élettartama  

alatt rendelkezésére áll

Keressen minket a Facebook-on:
www.facebook.com/SiemensHomeMagyarorszag


