
Séria studioLine. Exkluzívne vstavané spotrebiče, 

ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie požiadavky.

Zoznámte sa s budúcnosťou.

Fascinujúci dizajn 
a možnosti.

Siemens domáce spotrebiče



Keď to najlepšie nestačí.
Séria studioLine.

Jedinečná séria vstavaných spotrebičov Siemens obohatí nielen vašu 
kuchyňu, ale aj váš život. Je presne tým pravým pre všetkých, ktorí 
majú tie najvyššie nároky a neuspokoja sa iba s dobrým. Exkluzívny 
dizajn a najmodernejšia výbava spotrebičov studioLine ponúkajú 
nielen nevšedný pôžitok pre oko, ale tiež maximálnu slobodu vo 
všetkom, čo so sebou život prináša. Pusťte sa do dobrodružstva 
a zažite ešte viac mimoriadnych okamihov – vďaka jedinečnej
efektivite vašich domácich spotrebičov je všetko iba a len na vás.
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Neobmedzená 
fascinácia.
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Výrazný dizajn, 
pôsobivý domov.
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Tvar sprevádza funkčnosť. Dizajn nie je iba vonkajším obalom. Dizajn komunikuje a vzbudzuje rôzne 
pocity. A na tie najlepšie treba použiť vysoko kvalitné materiály a všetko prepojiť v jasnej línii. Svoj 
spotrebič tak môžete vnímať všetkými zmyslami. Pri návrhu série studioLine sa kládol dôraz na každý 
detail a vznikla tak séria vstavaných spotrebičov Siemens v tej najelegantnejšej podobe. Dokonalý dizajn 
spotrebičov ponúka nielen špičkovú funkčnosť, ale vďaka premyslenému a jednotnému vzhľadu robí 
z každého okamihu v kuchyni jedinečný zážitok, ktorý bol ohodnotený renomovanými cenami za dizajn.
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Svet plný možností spojený 
s vaším domovom.

Svet technologických inovácií ide stále vpred. Spotrebiče sa stále viac 
prepájajú a sú oveľa inteligentnejšie. Domáce spotrebiče Siemens pripojené 
k wi -fi sa dajú už dnes ovládať pomocou aplikácie Home Connect. Teraz 
však táto technológia dokáže prepojiť všetky vaše spotrebiče s rôznymi 
partnermi a premeniť tak vašu domácnosť na inteligentný domov. Objavte, 
ako prepojené domáce spotrebiče rozširujú možnosti využitia a obohacujú 
veľa aspektov každodenného života. Otvorte sa inovatívnemu životnému 
štýlu a nechajte vstúpiť budúcnosť do svojho domova. Spoznajte netušené 
možnosti spotrebičov s Home Connect.
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Ukážte svoj štýl.
S blackSteel.



Nápadne zdržanlivý - dizajn blackSteel
Vstavané spotrebiče studioLine zaujmú moderným 
a vycibreným vzhľadom, ktorý upúta všetky 
pohľady. Tmavočierny panel, masívne otočné 
voliče z ušľachtilej ocele a sklenené dvierka 
deepBlack - to sú len niektoré z mimoriadnych 
detailov, ktoré nájdete iba pri tejto sérii 
vstavaných spotrebičov. V kombinácii s ostatnými 
prvkami kuchyne tak vzniká jedinečný obraz, 
ktorý spája eleganciu a exkluzivitu.
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Nevšedný pôžitok priamo u vás doma
Funkcia sous -vide prináša profesionálnu gastronómiu celkom jednoducho 
k vám domov. Vákuované potraviny sa pripravujú obzvlášť šetrne 
pomocou 100 % pary. Táto jedinečná metóda varenia zachováva vitamíny 
i arómu a vytvára tak jedinečný chuťový zážitok.

Dobrá príprava je základom úspechu
Potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne uzavrú (v 99 % vákuu) 
a optimálne sa tak pripravia na varenie sous -vide. Vďaka vzduchotesnému 
obalu sa zaručí optimálny prenos tepla pri varení - chuť sa môže celkom 
rozvinúť, zatiaľ čo vitamíny a aróma zostávajú zachované.
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Špičková kuchyňa 
nepotrebuje 
špičkových kuchárov.
Objavte svet chutí, ktoré poznáte iba zo špičkových reštaurácií 
vďaka metóde sous-vide.

Sous-vide



Správna teplota je zárukou dokonalého pečenia
Vďaka trom bodom merania dokáže inovatívna teplotná sonda roastSensor Plus 
na pečenie presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu vašich pokrmov. 
Je vhodná na celú sadu jedál a je možné kombinovať ju s mikrovlnným 
ohrevom, či parným ohrevom.

Automaticky výnimočne chutné
Všetko, čo musíte pri pečení urobiť, je: pripraviť cesto a zvoliť požadovaný 
pokrm. Senzor pečenia bakingSensor celkom automaticky kontroluje proces 
pečenia, monitoruje obsah vlhkosti vo vnútornom priestore rúry na pečenie 
a rozpozná, kedy je pokrm hotový.

Viac stability, dokonalý prehľad
Trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop umožňuje vytiahnuť plechy na 
pečenie, rošty a univerzálne panvice v troch úrovniach, a to iba jedným 
pohybom. Vďaka funkcii stop sa navyše automaticky zastaví na oboch stranách 
v rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo veľmi oceníte pri opätovnom vložení 
plechov do rúry.

Kuchyňa premyslená do posledného detailu. Až po čistenie
Teraz si môžete vychutnať svoje pokrmy bez akýchkoľvek starostí. Vďaka 
activeClean sa nemusíte desiť čistenia rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa 
vyčistí sama. V procese, ktorý sa nazýva pyrolýza, sa rúra zahreje na teplotu 
okolo 485 °C, čo spôsobí, že sa zvyšky tuku a drobných nečistôt vnútri rúry 
premenia na popol. Rúru potom stačí jednoducho utrieť.
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Čas na revolúciu vo varení.
Vychutnajte si výnimočnú výbavu rúr na pečenie studioLine.

roasting
Sensor Plus

bakingSensor

Trojnásobný
teleskopický 
výsuv Plus

activeClean®
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Dokonale sa prispôsobia 
vášmu časovému plánu.
100 % chuť v kombinácii s 50 % úsporou času – studioLine rúry na pečenie 
s funkciou varioSpeed a coolStart.

Rúry na pečenie studioLine ponúkajú možnosť prispôsobiť vašu kuchyňu vášmu životnému 
štýlu. Napríklad vďaka funkciám varioSpeed a coolStart strávite menej času prípravami 
a budete mať viac času na výnimočnosti, ktoré ponúka život.

Je celkom jednoduché byť dvakrát rýchlejší
Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa viac, 
ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ pridáte 
k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, skrátite čas 
prípravy pokrmov v rúre. A výsledok bude vynikajúci. 
Ušetríte tak čas i energiu.

varioSpeed

Menej čakania a viac chutí
Pripravte hlboko zmrazené pokrmy v rúre ešte 
rýchlejšie než kedykoľvek predtým – vďaka inovatívnej 
funkcii coolStart. Pomocou inteligentnej fázy ohrevu 
je príprava mrazených potravín rýchla, šetrná 
k potravinám, bez nutnosti predohrevu, a tak 
i časovo nenáročná.

coolStart
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Od zdravého po chrumkavé.
JJednoduchá obsluha vedie k chutným a zdravým pokrmom 
– to všetko ponúkajú kombinované parné rúry studioLine.

Rúra s prídavnou parou pulseSteam: 
chrumkavá kôrka a šťavnaté pečenie
Pomocou pravidelného pridávania vodnej pary k bežnému pečeniu 
je teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť 
sa odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým 
a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.

Kombinovaná varná rúra: 
ideálny štýl varenia všetkých druhov pokrmov
Varte iba s parou, pečte a opekajte pomocou horúceho vzduchu, 
alebo použite obe funkcie naraz. Inovatívna kombinácia pary 
a horúceho vzduchu je ideálna nielen na mäso, ryby a zeleninu, ale 
hodí sa tiež na pečenie chleba, koláčov alebo chrumkavého mäska.

Parná rúra: príprava chutných 
a zdravých pokrmov pomocou jemnej pary
Či ide o rybu, zeleninu alebo dezerty, varenie v pare je zdravý 
a chutný spôsob prípravy jedál. Celkom ľahko pomocou vodnej 
pary. Potraviny sú upravované šetrne, je zachovaná chuť 
a prirodzená farba vašich pokrmov.
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pulseSteam

Kombinovaná 
parná rúra

Parná rúra
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Pôžitok 
naprogramovaný 
do detailu.
Na dokonale pripravené menu a veľmi jednoduchú 
obsluhu – TFT displeje vstavaných rúr studioLine.

5,7 TFT“ dotykový displej Plus
Jednoduché a zábavné ovládanie pomocou dotykového displeja TFT Plus. 
Väčší, jasnejšie farby, vyšší kontrast a lepšie rozlíšenie. Vďaka štruktúre 
menu, optimalizovanej na praktickú a pohodlnú dotykovú navigáciu, 
predstavuje dotykový displej TFT Plus v českom jazyku najinovatívnejšie 
a najintuitívnejšie užívateľské rozhranie, aké kedy bolo k dispozícii pre 
rúry. Navrhnuté s jediným účelom: poskytnúť vám plnú kontrolu.

Jednoduché pečenie
Vstavali sme pre vás kuchárku, aby bolo pre vás varenie ešte 
jednoduchšie. Elektronická automatika pečenia cookControl Plus ponúka 
veľa programov na dokonalú prípravu mäsa a rýb. Jednoducho si vyberte 
požadovaný program a zadajte váhu – všetko ostatné sa spustí 
automaticky.

TFT-  
dotykový   
displej Plus

cookControl
Plus
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Pôžitok z kávy stlačením 
jediného tlačidla.
Začnite mimoriadny deň s výnimočne dobrou kávou. Plnoautomatický kávovar studioLine 
vyniká exkluzívnym dizajnom, ktorý je rovnako jedinečný ako káva, ktorú pripraví.

Tešte sa na pravé umelecké diela – na hustú, jemnú, orieškovohnedú Cremu 
alebo na jedinečnú krémovú mliečnu penu. Okrem toho sa plnoautomatický 
kávovar bezchybne začlení do vašej kuchyne a bude vynikajúco ladiť so 
všetkými ostatnými vstavanými spotrebičmi série studioLine.

Vychutnajte si nielen špičkovú kávu, ale tiež neobmedzené možnosti. 
S aplikáciou Home Connect. Už ste ochutnali napríklad austrálske Flat White 
alebo španielske Café Cortado? Nemusíte precestovať svet, aby ste objavili 
tieto kávové špeciality. Vďaka aplikácii Home Connect máte veľký výber 
exkluzívnych medzinárodných kávových špecialít stále poruke a ich prípravu 
môžete spustiť, odkiaľkoľvek chcete.

Plná aróma, nenapodobiteľná Crema
Získajte to najlepšie zo sveta kávy. Je jedno, pre ktorú 
kávu sa rozhodnete. Systém aromaPressure zachováva 
arómu a zaručuje maximálny pôžitok.

Príprava na mieru
Svetovo jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný 
pôžitok z espressa vďaka stále ideálnej a konštantnej 
teplote sparovania kávy.

Mletie na najvyšší výkon môže byť také tiché
Extrémne tichý, extrémne jemné mletie, extrémne 
trvanlivý. Jedinečný mlynček silentCeram Drive 
z vysoko kvalitnej odolnej keramiky vyťaží ešte viac 
arómy z každého zrna.
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Jedna varná doska.
Neobmedzené možnosti.
Vytvorte z každej prípravy pokrmov pravý kulinársky zážitok 
– celoplošná indukčná varná doska studioLine freeInduction Plus.
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Vytvorte z každé prípravy pokrmů pravý kucharský zážitek: celoplošná indukční varná deska studioLine freeInductionPlus.

freeInduction
Plus

TFT-
Touchdisplay 
Plus

activeLight 
cookConnect 
system

flexMotion
powerMove
Pro

Viac flexibility - viac možností
Na varnú dosku freeInduction Plus môžete 
umiestniť až 6 rôzne veľkých hrncov alebo panvíc 
– inovatívna celoplošná indukcia automaticky 
rozozná polohu, veľkosť a tvar každého riadu.

Informácia na prvý pohľad
Vďaka funkcii activeLight uvidíte varenie v inom 
svetle. Tento optický sprievodca vás bude 
informovať nielen o práve aktívnom varnom 
priestore, ale pomocou rôznych farieb i o aktívnych 
funkciách a senzoroch varenia.

Varte ako profesionálny kuchár
S funkciou powerMove Pro môžete rozdeliť 
flexibilné varné zóny do piatich rôznych zón 
úrovní výkonu – 9, 7, 5, 3 a 1. Od najvyššej teploty 
v prednej zóne až po miernu v zadnej zóne 
– jednotlivé nastavenia sa aktivujú jednoducho 
pohybom riadu.

Mať všetko pod kontrolou
Intuitívny a jednoduchý TFT dotykový displej 
Plus poskytuje veľké množstvo informácií 
nielen o užitočných tipoch na obsluhu, o pozícii, 
tvare, či veľkosti varnej nádoby, ale tiež 
o nastaveniach, alebo vám zobrazí nový recept.

Perfektná súhra
Funkcia cookConnect umožňuje prepojenie vašej 
varnej dosky a odsávača pár. Ich nastavenie 
a vzájomnú symbiózu môžete kedykoľvek 
sledovať pohodlne usadení pri obľúbenom filme.

Žiadne opätovné nastavenia
Ďalším inteligentným pomocníkom, ktorého 
oceníte pri každodennom varení, je funkcia 
flexMotion. Vďaka tejto inovácii môžete stupeň 
ohrevu, naprogramovaný čas varenia a zvolené 
nastavenia prenášať z jednej varnej zóny na inú. 
Stačí iba posunúť hrnce zo zapnutej varnej zóny 
na vami zvolené miesto.
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Varná doska 
s mnohými 
možnosťami.
Indukčné varné dosky studioLine ohromia mimoriadnou 
flexibilitou a inovatívnymi varnými zónami. Vďaka 
intuitívnej obsluhe a komfortnej výbave sa vám príprava 
každého jedla zaručene a bez veľkej námahy vydarí.

flexInduction 
Plus

Prispôsobia sa vašim potrebám
Hrnce a panvice sú také rôzne ako 
pokrmy, ktoré s ich pomocou 
pripravujete. S varnou doskou 
flexInduction alebo flexInduction Plus 
si môžete svoju varnú plochu flexibilne 
prispôsobiť. Vedľa klasicky 
usporiadaných varných zón sú 
k dispozícii dve plošné indukčné varné 
zóny, ktoré môžu byť spoločne zapnuté 
a spojené do jednej veľkej. Do spojenej 
indukčnej zóny je možné umiestniť váš 
riad akýmkoľvek spôsobom.

Už sa nikdy nič nepripáli
Senzory zabudované vo varnej doske 
merajú na stupeň Celzia presne teplotu 
oleja v panvici. Pri aktivácii senzora 
a nastavení zvoleného stupňa 
vyprážania sa po dosiahnutí zvolenej 
teploty ozve akustický signál, takže 
viete, že do panvice môžete pridať 
pokrm a olej je rozpálený presne na tú 
správnu teplotu. V priebehu vyprážania 
senzor automaticky udržiava teplotu na 
zvolenej úrovni. Nemusíte upravovať 
stupne výkonu a máte viac času 
venovať sa príprave ďalších chodov. 
Môžete si byť istí, že pripravované jedlo 
sa nikdy nespáli, a bez starostí 
dosiahnete vždy tie najlepšie výsledky.

Varenie bez prekypenia
Inovatívny senzor cookingSensor Plus 
reguluje teplotu varnej zóny tak, aby sa 
všetko perfektne uvarilo bez toho, aby 
čokoľvek prekypelo. Varný senzor 
cookingSensor sa pripevní priamo na 
hrniec a komunikuje s varnou doskou 
pomocou technológie Bluetooth. 
Senzor rozozná vami nastavenú teplotu 
a zabraňuje pretečeniu z hrnca 
pomocou samočinnej regulácie. 
Funguje bez dozoru, bez 
prednastavenia – a šetrí energiu.

fryingSensor 
Plus

cookingSensor 
Plus 



Dve spojí v jedinú.
Vďaka studioLine zažijete vo svojej kuchyni novú dimenziu slobody. 
So systémom inductionAir získate viac miesta na varenie, užijete si 
vždy voľný výhľad a zároveň zachováte účinné odsávanie. 
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Automaticky prispôsobí výkon odvetrávania množstvu pary
Inovatívny senzor kvality vzduchu je nenápadne umiestnený 
v odvetrávacom kanáli. Počas varenia meria intenzitu, resp. 
stupeň zašpinenia pary a automaticky potom prispôsobí 
potrebný výkon odvetrávania. Po ukončení varenia sa prepne 
na 10 minút do režimu dobehu ventilátora, aby sa vzduch 
v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor 
sa aktivuje tlačidlom „auto“.

Verte svojej intuícii
Inovatívne ovládanie dual lightSlider je synonymom modernej 
technológie, intuitívneho ovládania a dizajnu s pozoruhodnou 
jedinečnosťou: v aktívnom stave je ovládací panel optickým 
zážitkom, vypnutý je prakticky neviditeľný.

climate
Control Sensor

dual
lightSlider
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Para zmizne jediným stlačením tlačidla: 
systém downdraftAir
Systém downdraftAir ukrytý v pracovnej 
doske, priamo za varnou doskou, ponúka viac 
miesta a slobody na varenie. Kedykoľvek ho 
potrebujete, vysunie sa stlačením jediného 
tlačidla a vďaka najvyššiemu výkonu vťahuje 
paru a pachy. LED lišta zároveň osvetľuje 
varnú dosku príjemným svetlom.

Čerstvý vzduch
a voľný výhľad.
Odsávače pár série studioLine presvedčia výnimočným výkonom a neobyčajným 
dizajnom. Vďaka priamej integrácii do varnej dosky zaberá systém downdraftAir 
len málo miesta – skrátka dokonalé riešenie otvorenej a modernej kuchyne.
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Pre čistý vzduch. Celkom automaticky
Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia 
pár a automaticky prispôsobuje potrebný výkon ventilátora. Senzor 
kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 10 minút po varení
– kvôli príjemnej atmosfére v kuchyni.

Svetlo podľa vášho štýlu
Pomocou emotionLight Pro jednoducho zmeníte atmosféru kuchyne. 
Vyberte si z 256 rôznych farieb a prispôsobte kuchyňu svojmu osobnému 
štýlu a nálade – emotionLight Pro môžete tiež pohodlne nastaviť 
pomocou aplikácie Home Connect na svojom tablete alebo mobilnom 
telefóne.

Riadenie odsávania pár z gauča
Vybrané odsávače pár je možné prepojiť s aplikáciou Home Connect. 
Aplikácia umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár 
pomocou inteligentného telefónu alebo tabletu. Nemusíte tak už stáť 
priamo pri varnej doske, aby ste urobili nastavenia, ale v prípade potreby 
ich zmeníte celkom jednoducho, odkiaľkoľvek chcete.

Dokonalá súhra medzi varnou doskou a odsávačom pár
Funkcia cookConnect system umožňuje prepojenie vašej varnej dosky 
a odsávača pár. Ich nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete sledovať 
kedykoľvek, napríklad pohodlne usadení pri vašom obľúbenom filme.

climate
Control Sensor

emotionLight
Pro

cookConnect 
system

Inovácia visí vo vzduchu.
Odsávače pár série studioLine sa starajú nielen o čistý vzduch, ale sú tiež 
vybavené inteligentnou technológiou a dajú sa celkom prispôsobiť osobným 
požiadavkám – na inovatívne a individuálne kuchyne.
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Skvelé vyhliadky 
vášho riadu.
Kde sú vysoké nároky, tam sa nastavujú nové parametre. Umývačky riadu 
studioLine ponúkajú  mimoriadnu flexibilitu a zároveň sa radia k najrýchlejším 
a najúspornejším spotrebičom s optimálnymi  výsledkami umývania.

Všedný deň sa rozžiari.
S dokonale suchými pohármi
Vďaka novému systému brilliantShine so 
sušením Zeolith® to nie je žiaden problém. 
Užite si štyri dokonale synchronizované prvky 
v jednom umývacom cykle – pre brilantný lesk 
priamoz umývačky.

Každý umývací cyklus so žiarivým výkonom
Prírodný minerál Zeolith® premieňa vlhkosť na 
tepelnú energiu, ktorá sa počas fázy sušenia 
odvádza späť do vnútorného priestoru 
umývačky riadu. Výsledkom je nielen žiarivo 
čistý a suchý riad, ale tiež citeľne nižšia 
spotreba energie.

Obsluha bez úchytok, otváranie bez námahy
Nový systém otvárania dvierok openAssist sa 
aktivuje ľahkým stlačením prednej strany 
dvierok umývačky, po ktorom sa dvierka 
automaticky pootvoria.

Miesto na každý kus riadu
Pre väčšiu slobodu pri ukladaní riadu
– zásuvka vario Pro. Je flexibilne stavaná 
a poskytuje viac miesta na príbory, kuchynské 
náradie a menšie kusy riadu.

Výnimočne prístupný
S ľahko posuvnými výsuvmi sa koše na 
teleskopických koľajniciach posúvajú jednoducho 
a rýchlo a dajú sa dokonca celkom vysunúť. 
Vkladanie a ukladanie riadu je preto obzvlášť 
pohodlné.

Skracuje dobu umývania až o 66 %
Umyje a vysuší veľké množstvo riadu 
v najkratšom možnom čase – vďaka varioSpeed 
Plus. Stačí krátke stlačenie tlačidla a čas umývania 
sa skráti až o 66 %. Vďaka tomu je varioSpeed 
Plus ideálny na všetky rodinné oslavy a párty.
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Zeolith®

brilliantShine
system

openAssist

príborová zásuvka
vario Pro

teleskopické
výsuvy

varioSpeed
Plus
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Svetelná show pre váš riad
Vďaka inovatívnemu osvetlenie emotionLight 
vyniknú umývačky riadu studioLine tiež po
estetickej stránke: dve LED svetlá umiestnené 
v hornom ráme dverí ponoria vnútorný priestor 
umývačky do pôsobivého modrého svetla. 
A pre maximálny komfort sa svetlo pri otváraní 
dverí automaticky zapne a pri zatváraní vypne.

emotionLight



Čerstvosť 
par excellence.
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Séria studioLine ponúka dokonalé skladovanie všetkých potravín. A každú vašu požiadavku splní dokonalý chladiaci 
spotrebič. Už nikdy nepremýšľajte o tom, kedy a ako uchovávať potraviny, pretože vaša chladnička na to bude myslieť 
za vás. Navyše, pomocou senzorovo riadenej technológie čerstvosti udrží vaše potraviny čerstvé výrazne dlhšie. 
S intuitívnymi funkciami môžete všetko dokonale uložiť a uchovať. Komfort obsluhy už nepozná hranice – ani priestorové.
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Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé
Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regu-
látorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso – ponúkajú vďaka rôznym 
úrovniam vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zostanú až 3x 
dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovajú podstatne dlhšie.

Už nikdy neodmrazujte
Pri systéme noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu z chla-
diaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch zostáva suchý, čo 
spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča 
v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte 
tak mnoho času a energie.

Potraviny zostanú až 2x dlhšie čerstvé
So zásuvkou hyperFresh plus sa zachová chuť, vitamíny a živiny pri zele-
nine a ovocí dlhšie. Boxy sa postarajú o to, že mäso, údeniny a ryby zo-
stávajú až 2x dlhšie čerstvé

hyperFresh
premium 0ºC

noFrost

hyperFresh
plus
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Rúry na pečenie studioLine
iQ700 blackSteel

Vstavaná rúra, 60 cm
HM876G2B6

Varte ako profesionáli:
funkcia sous -vide
Funkcia sous -vide je jedinečným druhom prípravy vynikajúcich 
chuťových zážitkov. Perfektné v kombinácii s vákuovacou 
zásuvkou. Potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne 
uzavrú (v 99 % vákuu) a optimálne sa tak pripravia na varenie 
sous -vide. Vďaka vzduchotesnému obalu sa zaručí optimálny 
prenos tepla pri varení – chuť sa môže celkom rozvinúť, zatiaľ 
čo vitamíny a aróma zostávajú zachované.

Na stupeň presne dokonalé:
roastingSensor Plus teplotná sonda
Teplotná sonda roastingSensor Plus dokáže vďaka trom 
bodom merania presne a spoľahlivo kontrolovať vnútornú 
teplotu pokrmov.

2,8" TFT dotykový displej

Druhy displejov
5,7" TFT dotykový displej Plus

3,7" TFT dotykový displej



Každý pokrm v správnom svetle: halogénové a LED osvetlenie
V závislosti od konkrétneho modelu existujú rôzne druhy osvetlenia. 
Od štandardného halogénového osvetlenia až po viacúrovňové LED 
osvetlenie – každé sa stará o dokonalé osvetlenie a ukazuje vaše 
pokrmy v plnom lesku.

100 % chuť, 50 % úspora času: varioSpeed
S funkciou varioSpeed môžete pri príprave vašich pokrmov ušetriť 
jedným stlačením tlačidla až 50 % času.

Chrumkavé a šťavnaté zároveň: prídavná para pulseSteam
Pridajte pri pečení vodnú paru a pripravte fantasticky chrumkavé 
a šťavnaté pokrmy.

Šetrná a zdravá príprava pokrmov: varenie v pare
Nezáleží na tom, či pripravujete rybu, zeleninu alebo dezerty, 
funkcia varenia v pare je zdravým a chutným spôsobom prípravy 
pokrmov. Celkom jednoducho pomocou horúcej vodnej pary.

Ideálna kombinácia: kombinovaný ohrev s parou
Pečte pomocou konvenčných ohrevov, varte iba v pare alebo 
skombinujte oba druhy ohrevu. Inovatívna kombinácia pary 
a horúceho vzduchu je ideálnym riešením na veľa druhov pokrmov.

Pohodlné a tiché otváranie a zatváranie: softMove
Funkcia softMove s inteligentnou mechanikou tlmičov umožňuje 
komfortné otváranie a zatváranie dvierok rúry na pečenie.

Šetrí čas a zachová chuť: coolStart
Funkcia coolStart šetrí čas, pretože umožňuje pripravovať zmrazené 
potraviny bez nutného predohrevu.

Záruka dokonalého výsledku pečenia: cookControl Plus
Funkcia cookControl Plus s automatickými programami je zárukou 
dokonalej prípravy mnohých pokrmov.

Na stupeň presne a dokonale: bakingSensor Plus
Senzor pečenia kontroluje vlhkosť vo vnútornom priestore rúry na 
pečenie a rozpozná tak, kedy je proces pečenia na konci.

Dokonalé výsledky pečenia: 4D horúci vzduch
Úplne slobodne si zvoľte, akú výšku umiestnenia chcete použiť na 
prípravu. Inovatívne technológie motora ventilátora zaručujú ideálnu 
distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie.

Maximálna bezpečnosť a komfort: trojnásobný teleskopický výsuv
Trojnásobný teleskopický výsuv umožňuje vytiahnuť plechy na 
pečenie, rošty alebo univerzálne panvice v troch úrovniach, a to 
jedným pohybom ruky.

Automatické samočistenie: activeClean®
Stlačením tlačidla sa premenia všetky zvyšky tukov a nečistôt 
z pečenia mäsa, koláčov a grilovania pri vysokej teplote na popol, 
ktorý sa dá potom celkom jednoducho zotrieť handričkou.

Výrazne jednoduchšie čistenie: ecoClean Plus
Porézna povrchová úprava na stenách, bokoch či strope (podľa 
modelu) je tvorená mikroskopickými keramickými zrnkami, ktoré 
zabránia znečisteniu vnútorného priestoru počas pečenia. Tento 
povrch je účinný počas celej životnosti spotrebiča.

Už žiadne zbytočné čakanie: funkcia rýchloohrev
S možnosťou rýchleho predhriatia dosiahne rúra požadovanú teplotu 
veľmi rýchlo, a to bez zvýšenej spotreby energie. Na 175 °C sa rúra 
vyhreje za približne 5 minút.
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Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce 
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku 
– na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.



Rúra na pečenie s prídavnou parou 
pulseSteam a mikrovlnami
HN878G4B6

Kombinovaná parná rúra

HS858GXB6

Kombinovaná parná rúra

HS836GVB6

Kombinovaná rúra
s mikrovlnami
HM876G2B6

Séria iQ700 iQ700 iQ700 iQ700

Konektivita Home Connect Home Connect Home Connect Home Connect

Druhy ohrevu

15 druhov ohrevu; 5 možností nastavenia
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W, 
600 W, 800 W) s invertorom
ďalšie spôsoby varenia s parou pulseSteam: rege-
neračný ohrev (ohrievanie pokrmov al. rozpečenie 
pečiva z predchádzajúceho dňa), kysnutie cesta
ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovln-
ný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C

15 druhov ohrevu
ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, 
regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo 
rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), 
kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide
elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C

13 druhov ohrevu
ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, 
regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov alebo 
rozpečenie pečiva z predchádzajúceho dňa), 
kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide
elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C

15 druhov ohrevu
5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu 
(90 W,180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorom
ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovln-
ný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev
elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C

Systém čistenia activeClean® – automatické samočistenie ecoClean Plus: strop, bočné steny, zadná stena ecoClean Plus: zadná stena activeClean® – automatické samočistenie

Výbava

5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým 
ovládaním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie
zásobník na vodu s objemom 1 l
ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu
umiestnenie parného generátora mimo varného 
priestoru

5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým 
ovládaním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie
zásobník na vodu s objemom 1 l
ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu
umiestnenie parného generátora mimo varného 
priestoru

3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým 
ovládaním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie
zásobník na vodu s objemom 1 l
ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka na vodu
umiestnenie parného generátora mimo varného 
priestoru

3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým 
ovládaním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie

Systém výsuvu jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri 
pyrolýze

trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri 
pyrolýze

Bezpečnosť

elektronický zámok dverí
detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 30 °C2)

detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 40 °C2)

energetická trieda: A+1)

detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 40 °C2)

energetická trieda: A+1)

elektronický zámok dverí
detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 30 °C2)

Príslušenstvo

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt,
1× univerzálna panvica

1× smaltovaný plech, 1× dierovaná parná nádoba 
(veľkosť S), 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť 
XL), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× 
rošt, 1× umývacia hubka, 1× univerzálna panvica

1× smaltovaný plech, 1× dierovaná parná nádoba 
(veľkosť S), 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť 
XL), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× 
rošt, 1× umývacia hubka, 1x univerzálna panvica

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 
1× univerzálna panvica

Cena* 2 499,00 €* 2 159,00 €* 2 039,00 €* 1 849,00 €*

Vstavané rúry na pečenie, výška 60 cm

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev 180 °C, po hodine prevádzky.
*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
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Rúra na pečenie

HB876G8B6

Rúra na pečenie

HB836GVB6

Rúra na pečenie

HB835GVB1

Séria iQ700 iQ700 iQ700

Konektivita Home Connect Home Connect

Druhy ohrevu

13 druhov ohrevu
elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C

13 druhov ohrevu
elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C

13 druhov ohrevu
elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C

Systém čistenia activeClean® – automatické samočistenie ecoClean Plus: zadná stena ecoClean Plus: zadná stena

Výbava

3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotná sonda
halogénové osvetlenie

3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, s dotykovým ovládaním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotná sonda
halogénové osvetlenie

2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotyková tlačidlá
softMove
cookControl10
roastingSensor Plus teplotná sonda
halogénové osvetlenie

Systém výsuvu trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop, odolný pri 
pyrolýze

trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop trojnásobný teleskopický výsuv s funkciou stop

Bezpečnosť

detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 30 °C2)

energetická trieda: A1)

detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 40 °C2)

energetická trieda: A1)

detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 40 °C2)

energetická trieda: A1)

Príslušenstvo

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna 
panvica

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna 
panvica

1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna 
panvica

Cena* 1 249,00 €* 1 059,00 €* 989,00 €*

Vstavané rúry na pečenie, výška 60 cm

41



Rúra na pečenie s príd. parou
pulseSteam a mikrovlnami
CN878G4B6

Kompaktná kombinovaná 
parná rúra
CS858GRB7

Kompaktná rúra 
s mikrovlnami
CM836GPB6

Kompaktná parná rúra

CD834GBB1

Kompaktná mikrovlnná
rúra
CF834AGB1

Séria iQ700 iQ700 iQ700 iQ700 iQ700

Konektivita Home Connect Home Connect Home Connect

Druhy ohrevu

15 druhov ohrevu; 5 možností 
nastavenia mikrovlnného výkonu 
(90 W,180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 
s invertorom
ďalšie spôsoby varenia s parou 
pulseSteam: regener. ohrev (ohrievanie 
pokrmov al. rozpečenie pečiva 
z predchádz. dňa), kysnutie cesta
ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: 
mikro. ohrev, kombi. mikrovlnný ohrev
elektron. regulácia teploty 30 – 300 °C

15 druhov ohrevu
ďalšie spôsoby varenia s parou: para 
100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie 
pokrmov alebo rozpečenie pečiva 
z predchádzajúceho dňa), kysnutie 
cesta, rozmrazovanie, sous-vide
elektron. regulácia teploty 30 – 250 °C

13 druhov ohrevu
5 možností nastavenia mikrovlnného 
výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) s invertorom
ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlna-
mi: mikrovlnný ohrev, kombinovaný 
mikrovlnný ohrev
elektron. regulácia teploty 30 – 300 °C

štyri druhy ohrevu: para 100 %, rege-
neračný ohrev (ohrievanie pokrmov 
alebo rozpečenie pečiva z pred-
chádzajúceho dňa), kysnutie cesta, 
rozmrazovanie
elektron. regulácia teploty 30 – 100 °C
ďalšie funkcie: program na odvápne-
nie, automatické vyrovnanie bodu 
varu podľa
nadm. výšky

max. výkon: 900 W
5 možností nastavenia mikrovlnného 
výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) s invertorom

Systém čistenia activeClean® – automatické 
samočistenie

ecoClean Plus: strop, bočné steny, 
zadná stena

ecoClean Plus: zadná stena

Výbava

5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, 
s dotykovým ovládaním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie
zásobník na vodu s objemom 1 l
ukaz. vyprázdnenia zásobníka vody
umiestnenie parného generátora 
mimo varného priestoru

5,7" farebný TFT displej vr. češtiny, 
s dotykovým ovládaním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie
zásobník na vodu s objemom 1 l
ukaz. vyprázdnenia zásobníka vody
umiestnenie parného generátora 
mimo varného priestoru

3,7" farebný TFT displej vr. češtiny, 
s dotykovým ovládaním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotná sonda
LED osvetlenie

2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, 
dotykové tlačidlá
softMove
cookControl20
osvetlenie vnútorného priestoru
zásobník na vodu s objemom 1,3 l
ukaz. vyprázdnenia zásobníka vody
umiestnenie parného generátora 
mimo varného
priestoru

2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, 
dotykové tlačidlá
výklopné dvierka
cookControl7
LED osvetlenie

Systém výsuvu jednonásobný teleskopický výsuv, 
odolný pri pyrolýze

jednonásobný teleskopický výsuv 
s funkciou stop

jednonásobný teleskopický výsuv závesné rošty

Bezpečnosť

elektronický zámok dverí
detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 30 °C2)

elektronický zámok dverí
detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 40 °C2)

energetická trieda: A+1)

elektronický zámok dverí
detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
ukazovateľ zvyškového tepla
teplota dverí max. 40 °C2)

detská poistka
bezpečnostné vypínanie rúry
teplota dverí max. 40 °C2)

tlačidlo štart
spínač kontaktu dverí

Príslušenstvo

1× smaltovaný plech, 1× kombinova-
ný rošt, 1× univerzálna panvica

1× dierovaná parná nádoba (veľkosť 
S), 1× dierovaná parná nádoba 
(veľkosť XL), 1× nedierovaná parná 
nádoba (veľkosť S), 1× rošt, 1× umý-
vacia hubka, 1× univerzálna panvica

1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna 
panvica

1× dierovaná parná nádoba (veľkosť 
L), 1× nedierovaná parná nádoba 
(veľkosť L), umývacia hubka

1× sklenený podnos

Cena* 1 935,00 €* 1 899,00 €* 1 589,00 €* 1 129,00 €* 1 019,00 €*

Kompaktné rúry, výška 45 cm

42 1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev 180 °C, po hodine prevádzky.
*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Mikrovlnná rúra

BF834LGB1

Mikrovlnná rúra

BF834RGB1

Mikrovlnná rúra

BF425LMB0

Séria iQ700 iQ700 iQ500

Druhy ohrevu
max. výkon: 900 W
5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W) s invertorom

max. výkon: 900 W
5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W) s invertorom

max. výkon: 800 W
5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 
360 W, 600 W, 800 W)

Výbava

2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá
cookControl7
bočné otváranie, záves dverí vľavo
LED osvetlenie
elektronické otváranie dverí

2,8" farebný TFT displej vr. češtiny, dotykové tlačidlá
cookControl7
bočné otváranie, záves dverí vpravo
LED osvetlenie
elektronické otváranie dverí

LED displej
cookControl7
bočné otváranie, záves dverí vľavo
LED osvetlenie
elektronické otváranie dverí

Bezpečnosť spínač kontaktu dverí spínač kontaktu dverí bezpečnostné vypínanie rúry
spínač kontaktu dverí

Príslušenstvo 1× sklenený otočný tanier (ø 25,5 cm)

Cena* 755,00 €* 755,00 €* 409,00 €*

Mikrovlnné rúry, výška 38 cm

Vákuovacia zásuvka
BV830ENB1

Ohrevná zásuvka
BI830CNB1

Séria iQ700 iQ700

Komfort

3 stupne procesu vákuovania v zásuvke, max. 99 %
3 stupne vákuovania pre vákuovanie zvonku zásuvky, max. 90 %
vnútorný objem: 8 l
naplnenie max. 10 kg
automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní zvonku 
zásuvky
sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo
ovládanie pomocou senzorových tlačidiel
push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny
úžitkový priestor vo vákuovacej zásuvke (Š × H): 210 × 275 mm
maximálna veľkosť vákuovacích sáčkov (Š × H): 240 × 350 mm

ohrev pomocou vykurovacej dosky z tvrdeného skla
nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová 
teplota
ohrevného dna z tvrdeného skla)
vnútorný objem: 20 l
naplnenie max. 25 kg
maximálne naplnenie šálok na espresso: 64 ks alebo maximálne
naplnenie tanierov (ø 26 cm): 12 ks
5 možností použitia: na vykysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, 
udržiavanie
teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné ohrievanie

Cena* 2 259,00 €* 569,00 €*

Vstavané zásuvky, výška 14 cm

43



*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.44

Model Popis Cena

HZ617000 Forma na pizzu pre 
modely série iQ700

27,00 €*

HZ625071 Smaltovaný grilovací 
plech (pyrolýza) série 
iQ700

21,00 €*

HZ531010 Plech na pečenie 
s nepriľnavým 
povrchom (štandard/
prídavná para/MW)pre 
modely série iQ700

77,00 €*

HZ631070 Smaltovaný plech na 
pečenie (štandard/
para/ MW/pyrolýza) 
pre modely série 
iQ700

23,00 €*

HZ532010 Univerzálna panvica 
s nepriľnavým 
povrchom (štandard/ 
prídavná para/MW)pre 
modely série iQ700

77,00 €*

HZ632070 Univerzálna panvica 
(štandard/para/MW/
pyrolýza) pre modely 
série iQ700

25,00 €*

HZ633070 Smaltovaná 
profesionálna 
panvica (pyrolýza) 
pre modely série 
iQ700

53,00 €*

HZ633001 Pokrývka na 
profesionálnu 
panvicu pre modely 
série iQ700

59,00 €*

Model Popis Cena

HZ634000 Kombinovaný rošt 
(štandard) pre 
modely série iQ700

16,00 €*

HZ634080 Kombinovaný rošt 
(MW) pre modely 
série iQ700

18,00 €*

HZ664000 Kombinovaný rošt 
(para) pre modely 
série iQ700

32,00 €*

HZ66D910 Vákuovací sáčok
(180 × 280 mm): 
100 ks

67,00 €*

HZ66D920 Vákuovací sáčok
(240 × 350 mm): 
100 ks

77,00 €*

HZ6BMA00 Medzidno a lišty 44,00 €*

HZ636000 Sklenená panvica 57,00 €*

HZ915003 Sklenený pekáč 5,1 l 60,00 €*

Model Popis Cena

HZG0AS00 Napájací kábel, 
dĺžka 3 m

12,00 €*

Zvláštne príslušenstvo pre vstavané rúry



Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce 
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na 
diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Plnoautomatický 
kávovar
CT836LEB6

Séria iQ700

Konektivita Home Connect

Displej TFT displej

Chuť

sensoFlow System
aromaPressure System
príprava One-Touch
aromaDouble Shot

Výkon

silentCeram Drive
coffeeSensor
kávové špeciality jedným 
dotykom

Hygiena

vyberateľná sparovacia 
jednotka autoMilk Clean
singlePortion Cleaning
calc’nClean

Bezpečnosť detská poistka

Cena* 2 299,00 €*

Plnoautomatický
kávovar studioLine

Komfort

myCoffee
Uloženie 8 obľúbených nápojov – s vlastnými názvami 
a nastaviteľným pomerom mlieka a espressa.

Systém sensoFlow
Inovatívny systém ohrevu zaručuje maximálnu arómu vďaka vždy 
ideálnej a konštantnej teplote sparovania.

aromaPressure System
Ideálny tlak na optimálnu extrakciu kávovej arómy.

silentCream Drive
Tichý prémiový mlynček z odolnej keramiky.

Príprava One-Touch
Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Cafe Creme, Cappuccino, 
Latte Macchiato a káva s mliekom jedným stlačením tlačidla.

aromaDouble Shot
Extra silná káva so zníženým obsahom horúcich látok vďaka dvom 
cyklom mletia a sparovania.

coffeeSensor System
Mlynček sa automaticky prispôsobí druhu kávových zŕn.

4545
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Indukčné varné dosky studioLine

O jednu starosť menej: cookingSensor Plus
cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabraňuje 
pretečeniu vďaka precíznej kontrole teploty.

Zaistí dokonalé vyprážanie: fryingSensor Plus
Senzor pečenia fryingSensor Plus udržiava automaticky po 
zahriatí požadovanú konštantnú teplotu v panvici. Vďaka tomu 
sa vám už nikdy nič nepripáli.

Mať prehľad vo všetkom: ukazovateľ spotreby energie
Na ukazovateli spotreby energie sa dá zistiť, koľko energie ste 
spotrebovali od začiatku varenia do vypnutia varnej dosky. Táto 
informácia by vám mala pomôcť naučiť sa variť úspornejšie, ako 
napr. variť s pokrievkami alebo udržiavať nastavenie teploty 
počas varenia čo najstabilnejšie.

Najtemnejšia čierna pre tie najvyššie nároky
Skvelý dizajn varných dosiek studioLine je teraz ešte lepší: vďaka 
inovatívnemu dizajnu zaujmú varné dosky s deepBlack dokonale 
čiernou farbou. Môžete sa sústrediť výhradne na varenie 
a pečenie a kochať sa pohľadom na bezchybný čierny povrch.

Komfort

Jedna varná doska, maximálna sloboda: freeInduction Plus
Na celoplošnú indukčnú varnú dosku freeInduction Plus môžete 
ľubovoľne bez akéhokoľvek obmedzenia umiestniť až 6 hrncov 
alebo panvíc. Inovatívna plošná indukcia automaticky rozozná 
počet a veľkosť umiestneného riadu. Optický sprievodca 
activeLight vás bude celý čas informovať o aktivovaných 
funkciách a nastaveniach.

Prispôsobí sa vašim požiadavkám: flexInduction Plus
Prispôsobí varné zóny riadu až do priemeru 30 cm – a zaručí 
viac flexibility.

Viac flexibility, viac možností: flexInduction
Šírka zóny flexInduction, flexibilnej varnej zóny na flexibilné 
varenie, sa pri všetkých indukčných modeloch zväčšila na 
24 cm, k dispozícii je teda o 14 % viac miesta než doteraz.

Vždy všetko na správnom mieste: flexMotion
S flexMotion môžete s riadom pohybovať celkom ľubovoľne – 
varná zóna preberá automaticky nastavenú teplotu na nové varné 
miesto.

Zmeňte teplotu posunutím riadu: powerMove Plus
Intuitívna kontrola vďaka trom zónam s rôznymi teplotami, 
ktoré sa aktivujú pri kontakte s riadom.

Zvláštne príslušenstvo

Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení
Aby ste boli pri príprave pokrmov ešte flexibilnejší, ponúka 
Siemens pre varné dosky flexInduction dva špeciálne 
grilovacie pláty ako zvláštne príslušenstvo. Grilovacia doska sa 
postará o dokonalý pôžitok z grilovania bez dreveného uhlia 
a obťažujúceho dymu, zatiaľ čo plát Teppan Yaki umožňuje 
pripraviť rôzne pokrmy bez tuku a so zachovaním vitamínov.

Druhy ovládania a displejov

Intuitívny a jednoduchý:
TFT dotykový displej Plus
Farebný 6,2" TFT dotykový displej Plus 
ukazuje pozíciu, veľkosť a tvar varných 
nádob a zaručuje intuitívne a jednoduché 
ovládanie.

Inovácia na dosah ruky:
TFT dotykový displej
Vďaka farebnému TFT dotykovému displeju 
s jasne čitateľným textom je ovládanie 
všetkých funkcií jednoduchšie než 
kedykoľvek predtým.

Nasleduje vaša intuícia:
ovládanie Dual light Slider
S červeným podsvieteným ovládaním dual 
lightSlider sa dá varná doska ovládať 
jednoducho a intuitívne. Vizuálna 
charakteristika: deaktivovaný slider je 
celkom neviditeľný.

Senzorové ovládanie:
ovládanie touchSlider
S inovatívnou technológiou touchSlider sa 
teplota varných zón riadi buď priamym 
dotykom, alebo ťahaním po ovládacej 
škále.
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Varianty dizajnu

Dizajn bez rámčeka (zapustiteľný do roviny pracovnej dosky)
Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, 
granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie 
do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom 
pracovnej dosky.

Fazetový dizajn
Skosená predná hrana a nerezové lišty po stranách sa hodia do 
každej kuchyne a stanú sa dizajnovým doplnkom každej 
pracovnej dosky.

Navrhnuté na úsporu priestoru
Varná doska inductionAir sa ľahko inštaluje a nie je príliš náročná 
na priestor vnútri spodnej skrinky vašej pracovnej dosky. Umožňuje 
tiež inštalovať štandardné zásuvky. Zachováte si tak potrebný 
úložný priestor na riad a ďalšie kuchynské potreby. Dizajn 
prevratného systému inductionAir odráža súčasný koncept 
moderných kuchýň: varná doska a ventilácia sú spojené do jedného 
spotrebiča, ktorý je veľmi premyslený a vizuálne podmanivý.

Kaskádový filter pri indukčnej varnej doske s integrovaným 
odsávaním inductionAir: lepší než kedykoľvek predtým
S dvoma za sebou umiestnenými filtračnými vrstvami dokáže nový 
kaskádový filter oddeliť až 99 % všetkých tukových častíc zo 
vzduchu. S touto výnimočne vysokou hodnotou výkonu sa 
produkty Siemens radia k najlepším filtrom na trhu. Bežné filtračné 
systémy dosahujú iba 80 % účinnosť. Komfort čistenia vás tiež 
presvedčí: jednoducho vyberte a umyte v umývačke riadu.

Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch: iQdrive motor
V indukčnej varnej doske inductionAir s integrovaným odsávaním 
EX807LX36E sa skrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkefový 
iQdrive motor s patentovanou technológiou vykazuje pri zvládaní 
nepríjemných pachov vždy plné nasadenie a pracuje samostatne 
a príjemne ticho i pri najvyššom výkone ventilátora. Presvedčí tiež 
dlhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne nízkou spotrebou energie.
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Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce 
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na 
diaľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.



freeInduction Plus varná doska fl exInduction varná doska fl exInduction Plus varná doska

Fazetový dizajn EZ977KZY1E EX877LYV5E

Dizajn bez rámčeka (zapustiteľné do 
roviny pracovnej dosky)

EZ907KZY1E EX907KXX5E EX807LYV5E

Séria iQ700 iQ700 iQ700

Dizajn blackSteel dizajn (model EZ977KZY1E) blackSteel dizajn (model EX877LYV5E)

Konektivita
Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Šírka 90 cm 90 cm 80 cm

Varné zóny
freeInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru, vďaka 
celoplošnej indukčnej varnej doske je možné umiestniť 
súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ktorékoľvek miesto

fl exInduction – 5 indukčných varných zón, 3 fl exZone fl exInduction Plus – 4 indukčné varné zóny, 2 fl exZone

Ovládanie TFT dotykový displej Plus TFT dotykový displej dual lightSlider

Senzory
cookingSensor Plus cookingSensor Plus

fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu
fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu

Komfort

activeLight
cookControl Plus
fl exMotion
powerMove Pro
panBoost
powerBoost
rozpoznanie hrnca

cookControl Plus
fl exMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznanie hrnca

fl exMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznanie hrnca

Bezpečnosť

3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie
ukazovateľ spotreby energie

2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie
ukazovateľ spotreby energie

2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie
ukazovateľ spotreby energie

Cena* 3 789,00 €* 1 935,00 €* 1 249,00 €*

Indukčné varné dosky

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.48



fl exInduction Plus varná doska Indukčná varná doska Indukčná varná doska

Fazetový dizajn EX677LYV5E EH877FVC5E EH677FFC5E

Dizajn bez rámčeka
(zapustiteľná do pracovnej dosky)

EX607LYV5E

Séria iQ700 iQ100 iQ300

Dizajn blackSteel dizajn (model EX677LYV5E) blackSteel dizajn blackSteel dizajn

Konektivita Home Connect
cookConnect System

Šírka 60 cm 80 cm 60 cm

Varné zóny
fl exInduction Plus – 4 indukčné varné zóny, 2 fl exZone 5 indukčných varných zón 4 indukčné varné zóny, z toho jedna rozširitelná pečicí

Ovládanie dualLight Slider touchSlider touchSlider

Senzory fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu fryingSensor so 4 úrovňami výkonu fryingSensor so 4 úrovňami výkonu

Komfort

fl exMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznanie hrnca

powerBoost
rozpoznanie hrnca

powerBoost
rozpoznanie hrnca

Bezpečnosť

2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie
ukazovateľ spotreby energie

2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie
ukazovateľ spotreby energie

2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie
ukazovateľ spotreby energie

Cena* 1 099,00 €* 909,00 €* 719,00 €*

Indukčné varné dosky

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 49



50

inductionAir varná doska

Dizajn bez rámčeka (zapustiteľné do 
roviny pracovnej dosky)

EX807LX36E

Séria iQ700

Šírka 80 cm

Varné zóny
4 indukčné varné zóny
2 fl exZone

Ovládanie dual lightSlider

Senzory
fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu
cookingSensor Plus

Komfort varnej dosky

powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznanie hrnca

Bezpečnosť
2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
detská poistka
bezpečnostné vypínanie

Výkon odsávača pár1)

min. normálny stupeň 169 m³/h
max. normálny stupeň 551 m³/h
intenzívny stupeň 698 m³/h

Hlučnosť, trieda spotreby energie 42/70 dB1), A2)

Komfort odsávača pár

climaControl Sensor
9 stupňov výkonu + 1 intenzívny
iQdrive motor
kovový tukový fi lter je možné umývať v umývačke

Cena* 3 289,00 €*

Indukčná varná doska s odsávaním

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

Testované a certifikované nemeckým skúšobným ústavom SLG. 
Podrobné testy potvrdili, že nedochádza „k žiadnemu kritickému 
pôsobeniu vlhkosti na kuchynský nábytok v prípade inštalácie 
varnej dosky s odsávaním pri prevádzke cirkulácie v domácnosti 
s dobre izolovanou vonkajšou stenou“.

Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017



*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 51

Model Popis Cena

HZ381401 Modul na odťah pre varné s dosky 
s odsávaním

109,00 €*

HZ381501 cleanAir modul na recirkuláciu pre 
varné dosky s odsávaním

109,00 €*

HZ381700 cleanAir pachový filter pre varné 
dosky s odsávaním

115,00 €*

HZ390011 Nerezový pekáč so skleneným 
vekom na zónu flexIndukcie 
(veľkosť: 30 × 20 cm)

125,00 €*

HZ390012 Nástavec na varenie v pare 
do HZ390011

62,00 €*

HZ9SE030 Sada riadu na indukciu 115,00 €*

HZ390090 Wok panvica s mriežkou 
a sklenenou pokrievkou

125,00 €*

Model Popis Cena

HZ390210 Panvica na pečenie (Ø 15 cm) 85,00 €*

HZ390220 Panvica na pečenie (Ø 19 cm) 92,00 €*

HZ390230 Panvica na pečenie (Ø 21 cm) 99,00 €*

HZ39050 Bezdrôtový senzor na varenie 
(cookControl Sensor)

100,00 €*

HZ390512 Gril teppan Yaki na zónu 
flexIndukcie (veľkosť: 40 × 20 cm)

255,00 €*

HZ390522 Gril na zónu flexIndukcie
(veľkosť: 40 × 20 cm)

155,00 €*

Zvláštne príslušenstvo pre varné dosky



Odsávače pár studioLine
Komfort

Patentované obvodové odsávanie:
odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie
Inovatívne a jednoducho čistiteľné obvodové odsáva-
nie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tukov z kuchyn-
ských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár.

Vaša varná doska má slovo: systém cookConnect
Vďaka praktickému systému cookConnect môžete 
veľa funkcií odsávača riadiť priamo pomocou varnej 
dosky, napríklad stupeň výkonu alebo osvetlenia.

Modul pre cirkuláciu vzduchu cleanAir Plus: 
energeticky šetrne proti pachom a pare
Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu 
cleanAir Plus zostáva vzduch v miestnosti v zime 
i v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez 
odvetrávacieho kanálu sa nemôže zahriaty ani kli-
matizovaný vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť 
energiu. Navyše sa nový cleanAir Plus filter môže 
pýšiť jedinečnou technológiou, ktorá dokáže zachy-
tiť peľ a deaktivovať alergény vo vzduchu, a špeciál-
na impregnácia nedá šancu nepríjemnej aróme pri 
príprave rýb.

Prevádzka s cirkuláciou
s regeneračným cleanAir filtrom
Cirkulačná technológia cleanAir v kombinácii s rege-
neračným filtrom nielenže garantuje odvod viac ako 
90 % nepríjemnej arómy a pachov z kuchyne, ale re-
generačný filter je neskutočne jednoduchý na údrž-
bu, a to počas viac ako 10-tich rokov. Aby sme ucho-
vali túto revolučnú vlastnosť, stačí raz za cca 4 – 6 
mesiacov vložiť regeneračný filter do rúry na peče-
nie a pri ohreve horný/spodný na 200 °C nechať fil-
ter zregenerovať. Týmto spôsobom môžete filtru 
vrátiť jeho schopnosti až 30×.

Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch:
iQdrive motor
Bezkefový iQdrive motor s patentovanou technoló-
giou Siemens vykazuje pri zvládaní nepríjemných 
pachov vždy plné nasadenie a pracuje samostatne 
a príjemne ticho i pri najvyššom výkone ventilátora. 
Presvedčí tiež dlhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne 
nízkou spotrebou energie.

Automaticky prispôsobí výkon odvetrávania 
množstvu pary: climateControl Sensor
Inovatívny senzor kvality vzduchu je skryto umiest-
nený v odvetrávacom kanáli. Počas varenia meria in-
tenzitu, resp. stupeň zašpinenia pary a automaticky 
potom prispôsobí potrebný výkon odvetrávania. Po 
ukončení varenia sa prepne na 10 minút do režimu 
dobehu ventilátora, aby sa vzduch v kuchyni vyčistil. 
Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor sa ak-
tivuje tlačidlom „auto“.

Senzorové ovládanie: touchSlider
Vďaka inovatívnej funkcii touchSlider môžete pomo-
cou jednoduchého dotyku alebo prejdením prsta 
docieliť požadované nastavenia. Zvoľte si z troch 
štandardných, dvoch intenzívnych funkcií alebo 
zvoľte funkciu boost. Môžete tiež nechať rozhodnúť 
samotný odsávač, s akou intenzitou má odsávať po-
mocou senzora kvality vzduchu v automatickom 
móde. Citlivé senzory zabezpečujú krátku dobu re-
akcie a obsluha je tak veľmi pohodlná. Majte neu-
stále prehľad o tukovom filtri, uhlíkovom filtri alebo 
filtri cleanAir Plus – pomocou ukazovateľa nasýte-
nia. Dokonca pomocou tlmiacej funkcie softLight 
môžete veľmi pohodlne nastaviť svetlo na vami po-
žadovanú intenzitu.

Senzorové ovládanie: touchControl
Váš odsávač pár okamžite nastavíte jedným pohy-
bom. Nezáleží na tom, ktoré nastavenia práve potre-
bujete, touchControl reaguje ihneď na vaše dotyky. 
Zvoľte si z troch štandardných, dvoch intenzívnych 
funkcií alebo zvoľte funkciu boost. Ukazovateľ nasý-
tenia tukového filtra, uhlíkového filtra a filtra 
cleanAir Plus vám ukáže stav znečistenia, a tak po-
znáte na prvý pohľad, či musí byť niektorý z filtrov 
vymenený či vyčistený.Stolový odsávač pár, 90 cm

LD97DBM69

Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm
LF91BUV55

Komínový odsávač pár, 90 cm
LC91KWW61S

Stropný odsávač pár, 120 cm
LR29CQS25
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Komínový odsávač pár
LC91KWW61S

Komínový odsávač pár
LC97FVW61S

Komínový odsávač pár
LC98KLR61S

Komínový odsávač pár
LC97FLR61S

Séria iQ700 iQ700 iQ500 iQ500

Dizajn
blackSteel dizajn / čierne sklo
pri cirkulácii je demontáž komína možné
obvodové odsávanie

blackSteel dizajn / čierne sklo
pri cirkulácii je demontáž komína možné
obvodové odsávanie

blackSteel dizajn / čierne sklo
pri cirkulácii je demontáž komína možné
obvodové odsávanie

blackSteel dizajn / čierne sklo
pri cirkulácii je demontáž komína možné
obvodové odsávanie

Konektivita
Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect Home Connect

Šírka 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Ovládanie touchSlider s digitálnym displejom touchSlider s digitálnym displejom touchControl s digitálnym displejom touchControl s digitálnym displejom

Komfort

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke
funkcia interval
funkcia silence

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke
funkcia interval
funkcia silence

3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke

3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke

Osvetlenie
LED osvetlenie
emotionLight Pro
softLight

LED osvetlenie
emotionLight Pro
softLight

LED osvetlenie
softLight

LED osvetlenie
softLight

Výkon pri odvetraní1) normálny stupeň: 527 m3/h
intenzívny stupeň: 988 m3/h

normálny stupeň: 394 m3/h
intenzívny stupeň: 717 m3/h

normálny stupeň: 468 m3/h
intenzívny stupeň: 836 m3/h

normálny stupeň: 394 m3/h
intenzívny stupeň: 717 m3/h

Výkon pri cirkulácii1) normálny stupeň: 435 m3/h
intenzívny stupeň: 587 m3/h

normálny stupeň: 294 m3/h
intenzívny stupeň: 527 m3/h

normálny stupeň: 435 m3/h
intenzívny stupeň: 587 m3/h

normálny stupeň: 294 m3/h
intenzívny stupeň: 527 m3/h

Hlučnosť1) 42/56 dB 43/57 dB 45/56 dB 47/56 dB

Trieda spotreby energie2) A+ B A+ B

Cena* 1 389,00 €* 1 325,00 €* 985,00 €* 909,00 €*

Dekoratívne komínové odsávače pár

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.



Komínové odsávače pár Ostrovčekové odsávače pár

54 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

Komínový odsávač pár
LC91BUV55

Komínový odsávač pár
LC97BIR55

Ostrovčekový odsávač pár
LF91BUV55

Ostrovčekový odsávač pár
LF98BIR55

Séria iQ700 iQ500 iQ700 iQ500

Dizajn blackSteel dizajn / nerez blackSteel dizajn / nerez blackSteel dizajn / nerez blackSteel dizajn / nerez

Konektivita
Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Šírka 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm

Ovládanie touchSlider s digitálnym displejom touchControl s digitálnym displejom touchSlider s digitálnym displejom touchControl s digitálnym displejom

Komfort

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke

3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke

3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať 
v umývačke

Osvetlenie
LED osvetlenie
softLight

LED osvetlenie
softLight

LED osvetlenie
softLight

LED osvetlenie
softLight

Výkon pri odvetraní1) normálny stupeň: 601 m3/h
intenzívny stupeň: 964 m3/h

normálny stupeň: 427 m3/h
intenzívny stupeň: 702 m3/h

normálny stupeň: 597 m3/h
intenzívny stupeň: 980 m3/h

normálny stupeň: 445 m3/h
intenzívny stupeň: 867 m3/h

Výkon pri cirkulácii1) normálny stupeň: 362 m3/h
intenzívny stupeň: 428 m3/h

normálny stupeň: 324 m3/h
intenzívny stupeň: 378 m3/h

normálny stupeň: 359 m3/h
intenzívny stupeň: 427 m3/h

normálny stupeň: 313 m3/h
intenzívny stupeň: 391 m3/h

Hlučnosť1) 45/64 dB 45/55 dB 43/62 dB 44/54 dB

Trieda spotreby energie2) A+ A A+ A

Cena* 985,00 €* 835,00 €* 1 325,00 €* 1 249,00 €*



Stropní odsávače pár

55*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

Stropný odsávač pár
LR29CQS25

Stropný odsávač pár
LR99CQS25

Stropný odsávač pár
LR97CBS25

Séria iQ700 iQ700 iQ500

Dizajn
biele sklo
obvodové odsávanie

biele sklo
obvodové odsávanie

biele sklo
obvodové odsávanie

Konektivita
Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Šírka 120 cm 90 cm 90 cm

Ovládanie pomocou smartfónu, tabletu či diaľkového ovládania pomocou smartfónu, tabletu či diaľkového ovládania pomocou smartfónu, tabletu či diaľkového ovládania

Komfort

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať v umývačke

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať v umývačke

climaControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať v umývačke

Osvetlenie
LED osvetlenie
emotionLight Pro
softLight

LED osvetlenie
emotionLight Pro
softLight

LED osvetlenie

Výkon pri odvetraní1) normálny stupeň: 458 m3/h
intenzívny stupeň: 993 m3/h

normálny stupeň: 458 m3/h
intenzívny stupeň: 933 m3/h

normálny stupeň: 458 m3/h
intenzívny stupeň: 798 m3/h

Výkon pri cirkulácii1) normálny stupeň: 419 m3/h
intenzívny stupeň: 637 m3/h

normálny stupeň: 419 m3/h
intenzívny stupeň: 637 m3/h

normálny stupeň: 422 m3/h
intenzívny stupeň: 565 m3/h

Hlučnosť1) 41/56 dB 41/56 dB 41/56 dB

Trieda spotreby energie2) A A A

Cena* 2 275,00 €* 1 999,00 €* 1 589,00 €*



Odsávače pár

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

Stolový odsávač pár
LD97DBM69

Teleskopický odsávač pár
LI97SA560S

Teleskopický odsávač pár
LI67SA560S

Séria iQ700 iQ500 iQ500

Dizajn
nerez / čierne sklo
obvodové odsávanie

blackSteel dizajn / čierna blackSteel dizajn / čierna

Šírka 90 cm 90 cm 60 cm

Ovládanie touchControl tlačidlá s LED displejom tlačidlá s LED displejom

Komfort

climateControl Sensor
3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať v umývačke

3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať v umývačke

3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
iQdrive
kovový tukový filter je možné umývať v umývačke

Osvetlenie LED osvetlenie LED osvetlenie LED osvetlenie

Výkon pri odvetraní1) normálny stupeň: 530 m3/h
intenzívny stupeň: 750 m3/h

normálny stupeň: 394 m3/h
intenzívny stupeň: 708 m3/h

normálny stupeň: 381 m3/h
intenzívny stupeň: 677 m3/h

Výkon pri cirkulácii1) normálny stupeň: 452 m3/h
intenzívny stupeň: 500 m3/h

normálny stupeň: 293 m3/h
intenzívny stupeň: 471 m3/h

normálny stupeň: 293 m3/h
intenzívny stupeň: 471 m3/h

Hlučnosť1) 43/62 dB 40/56 dB 40/56 dB

Trieda spotreby energie2) A B B

Cena* 2 085,00 €* 905,00 €* 749,00 €*
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Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

57

LC97FLR61S Cena*
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ10AFA00 uhlíkový filter (náhradný) 80 €
LZ10AFR00 regeneračná sada na prevádzku 

s cirkuláciou bez komína
419 €

LZ10AFT00 sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína 125 €
LZ10AFU00 sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom 125 €
LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) 145 €
LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm) 175 €
LZ11AXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 315 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ11AXE61 dekoratívny komín, čierny 139 €

LC91KWW61S
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ10AKA00 uhlíkový filter (náhradný) 80 €
LZ10AKR00 regeneračná sada na prevádzku 

s cirkuláciou bez komína
419 €

LZ10AKS00 regeneračná sada na prevádzku 
s cirkuláciou s komínom

419 €

LZ10AKT00 sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína 125 €
LZ10AKU00 sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom 125 €
LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) 145 €
LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm) 175 €
LZ11AXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 315 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ11AXE61 dekoratívny komín, čierny 139 €

LC98KLR61S
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ10AKA00 uhlíkový filter (náhradný) 80 €
LZ10AKR00 regeneračná sada na prevádzku 

s cirkuláciou bez komína
419 €

LZ10AKS00 regeneračná sada na prevádzku 
s cirkuláciou s komínom

419 €

LZ10AKT00 sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína 125 €
LZ10AKU00 sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom 125 €
LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) 145 €
LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm) 175 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ11AXE61 dekoratívny komín, čierny 139 €

LC97FVW61S
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ10AFA00 uhlíkový filter (náhradný) 80 €
LZ10AFR00 regeneračná sada na prevádzku 

s cirkuláciou bez komína
419 €

LZ10AFT00 sada na prevádzku s cirkuláciou bez komína 125 €
LZ10AFU00 sada na prevádzku s cirkuláciou s komínom 125 €
LZ11AXC56 cleanAir sada na prevádzku s cirkuláciou 

vždy s komínom
315 €

LZ10AXK50 predĺženie komína (1 000 mm) 145 €

LZ10AXL50 predĺženie komína (1 500 mm) 175 €
LZ11AXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 315 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ11AXE61 dekoratívny komín, čierny 139 €

LC91BUV55
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ11CXI16 cleanAir Plus sada na prevádzku 

s cirkuláciou (vstavaná)
129 €

LZ10FXJ05 regeneračná cleanAir sada na prevádzku 
s cirkuláciou (vstavaná)

435 €

LZ12265 predĺženie komína (1 000 mm) 189 €
LZ53450 sada na prevádzku s cirkuláciou 48 €
LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) 26 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ12CXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 245 €

LC97BIR55
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ11CXI16 cleanAir Plus sada na prevádzku 

s cirkuláciou (vstavaná)
129 €

LZ10FXJ05 regeneračná cleanAir sada na prevádzku 
s cirkuláciou (vstavaná)

435 €

LZ12265 predĺženie komína (1 000 mm) 189 €
LZ53450 sada na prevádzku s cirkuláciou 48 €
LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) 26 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ12CXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 245 €

LF91BUV55
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ12285 predĺženie komína (1 100 mm) 295 €
LZ12310 adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý) 73 €
LZ12410 adaptér na skosené stropy (predný/zadný) 84 €
LZ12510 sada (vnútorná konštrukcia) na 

predĺženie komína (500 mm)
80 €

LZ12530 sada (vnútorná konštrukcia) na 
predĺženie komína (1 000 mm)

125 €

LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) 26 €
LZ53850 sada na prevádzku s cirkuláciou 66 €
LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €
LZ22CXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 349 €

LF98BIR55
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ12285 predĺženie komína (1 100 mm) 295 €
LZ12310 adaptér na skosené stropy (ľavý/pravý) 73 €
LZ12410 adaptér na skosené stropy (predný/zadný) 84 €
LZ12510 sada (vnútorná konštrukcia) na 

predĺženie komína (500 mm)
80 €

LZ12530 sada (vnútorná konštrukcia) na 
predĺženie komína (1 000 mm)

125 €

LZ53451 uhlíkový filter (náhradný) 26 €
LZ53850 sada na prevádzku s cirkuláciou 66 €
LZ31XXB16 uhlíkový filter pri použití cleanAir Plus sady 

na prevádzku s cirkuláciou (náhradný)
75 €

LZ22CXC56 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 349 €

LD97DBM69
LZ29IDP00 sada na prevádzku s cirkuláciou 245 €
LZ29IDQ00 uhlíkový filter (náhradný) 209 €
LZ29IDM00 sada na vzdialený motor 95 €

LI67SA560S
LZ10ITP00 regeneračný cleanAir filter 379 €
LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) 33 €
LZ45650 sada na prevádzku s cirkuláciou 46 €
LZ46600 znižovací rámček 145 €
LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 75 €
LZ11IXC16 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 295 €

LI97SA560S
LZ10ITP00 regeneračný cleanAir filter 379 €
LZ45610 uhlíkový filter (náhradný) 33 €
LZ45650 sada na prevádzku s cirkuláciou 46 €
LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 75 €
LZ11IXC16 cleanAir Plus sada na prev. s cirkuláciou 295 €
LZ49200 inštalačná sada na 90 cm širokú skrinku 41 €
LZ49600 znižovací rámček 169 €

LR99CQS25, LR29CQS25, LR97CBS25
LZ00XXP00 regeneračný cleanAir filter 305 €
LZ21JCC26 cleanAir Plus sada na prevádzku 

s cirkuláciou (biela)
519 €

LZ21JCC56 cleanAir Plus sada na prevádzku 
s cirkuláciou (nerez)

549 €

LZ20JCD20 regeneračná cleanAir sada na prevádzku 
s cirkuláciou (biela)

889 €

LZ20JCD50 regeneračná cleanAir sada na prevádzku 
s cirkuláciou (nerez)

889 €

LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir Plus filter (náhradný) 75 €

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 
Pozn.: všetky sady na prevádzku s cirkuláciou (cleanAir Plus, konvenčné či regeneračné) obsahujú aj príslušný filter



Model Popis Cena

LZ00XXP00 regeneračný cleanAir 
filter

305,00 €*

LZ10AFA00 uhlíkový filter 
(náhradný)

80,00 €*

LZ10AFR00 regeneračná sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou bez 
komína

419,00 €*

LZ10AFT00 sada na prevádzku 
s cirkuláciou bez 
komína

125,00 €*

LZ10AFU00 sada na prevádzku 
s cirkuláciou 
s komínom

125,00 €*

LZ10AKA00 uhlíkový filter 
(náhradný)

80,00 €*

LZ10AKR00 regeneračná sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou bez 
komína

419,00 €*

LZ10AKS00 regeneračná sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou 
s komínom

419,00 €*

Model Popis Cena

LZ10AKT00 sada na prevádzku 
s cirkuláciou bez 
komína

125,00 €*

LZ10AKU00 sada na prevádzku 
s cirkuláciou 
s komínom

125,00 €*

LZ10AXK50 predĺženie komína 
(1 000 mm)

145,00 €*

LZ10AXL50 predĺženie komína 
(1 500 mm)

175,00 €*

LZ10FXJ05 regeneračná 
cleanAir sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou 
(vstavaná)

435,00 €

LZ10ITP00 regeneračný cleanAir 
filter

379,00 €*

LZ11AXE61 dizajnový komín 
k dekoratívnym 
odsávačom, čierny

139,00 €*

LZ11CXI16 cleanAir Plus sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou 
(vstavaná)

129,00 €*

Model Popis Cena

LZ11IXB16 cleanAir Plus 
uhlíkový fi lter 
(náhradný)

75,00 €*

LZ11IXC16 cleanAir Plus sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou

295,00 €*

LZ12265 predĺženie komína 
(1 000 mm)

189,00 €

LZ12285 predĺženie komína 
(1 100 mm)

295,00 €

LZ12310 adaptér na skosené 
stropy (ľavý/pravý)

73,00 €

LZ12410 adaptér na skosené 
stropy (predný/
zadný)

84,00 €

LZ12510 sada (vnútorná 
konštrukcia) na 
predĺženie komína 
(500 mm)

80,00 €

LZ12530 sada (vnútorná 
konštrukcia) na 
predĺženie komína 
(1 000 mm)

125,00 €*

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár

58 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.



Model Popis Cena

LZ12CXC56 cleanAir Plus sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou

245,00 €*

LZ20JCD20 regeneračná cleanAir 
sada na prevádzku 
s cirkuláciou (biela)

889,00 €

LZ20JCD50 regeneračná cleanAir 
sada na prevádzku 
s cirkuláciou (nerez)

889,00 €

LZ21JCC26 cleanAir Plus sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou (biela)

519,00 €

LZ21JCC56 cleanAir Plus sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou (nerez)

549,00 €

LZ22CXC56 cleanAir sada 
na prevádzku 
s cirkuláciou

349,00 €*

LZ29IDM00 sada na vzdialený 
motor

95,00 €*

LZ29IDP00 sada na prevádzku 
s cirkuláciou

245,00 €*

Model Popis Cena

LZ29IDQ00 uhlíkový filter 
(náhradný)

209,00 €

LZ31XXB16 uhlíkový cleanAir 
Plus fi lter 
(náhradný)

75,00 €*

LZ45610 uhlíkový fi lter 
(náhradný)

33,00 €*

LZ45650 sada na prevádzku 
s cirkuláciou

46,00 €

LZ46600 znižovací rámček 145,00 €

LZ49200 inštalačná sada na 
90 cm širokú skrinku

41,00 €

LZ49600 znižovací rámček 169,00 €*

LZ53450 sada na prevádzku 
s cirkuláciou

48,00 €

Model Popis Cena

LZ53451 uhlíkový filter 
(náhradný)

26,00 €

LZ53850 sada na prevádzku 
s cirkuláciou

66,00 €*

Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár
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Umývačky riadu studioLine
Komfort

Ľahko sa pohybujúce výsuvy
Ľahko sa vysúvajúce výsuvy na jednoduché a pohodlné 
uloženie riadu a jeho upratanie z košov.

emotionLight: svetelná show pre váš riad
Dve LED svetlá umiestnené v hornom ráme dverí ponoria 
vnútorný priestor umývačky a riad do pôsobivého 
modrého svetla. Svetlo sa pri otváraní dverí automaticky 
zapne a pri zatváraní vypne. K dispozícii pri všetkých 
umývačkách riadu studioLine.

emotionLight Pro
Optimálne osvetlí celý vnútorný priestor vašej umývačky 
riadu s individuálnym farebným nastavením pomocou 
aplikácie Home Connect.

Dodatočná príborová zásuvka vario: nielen na vaše 
príbory, ale tiež na vaše šálky na espresso
Zásuvka vario je dodatočnou úrovňou na ukladanie riadu. 
Vďaka špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na 
príbory, ale tiež na naberačky, šalátové príbory 
a dokonca malé kusy riadu, ako napríklad šálky na 
espresso.

Brilantným spôsobom dodržiava to, čo sľubuje:
sušenie s vysokým leskom
Funkcia sušenie s vysokým leskom používa dodatočnú 
vodu na odstránenie všetkých zvyškov umývacieho pro-
striedku a predlžuje miernu fázu sušenia. To zaručuje 
lesk, na ktorý sa môžete spoľahnúť a ktorý vytvára skve-
lý dojem stále, keď otvoríte umývačku.

Špecialista na šetrné umývanie: program sklo 40 °C
Program sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý, aby ošetril vy-
soko kvalitné poháre tak, ako si zaslúžia. S najvyššou 
opatrnosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu 
a umožňuje žiarivé výsledky, ktoré vás oslnia.

Vaše poháre budú žiariť ešte viac:
ventil na nemäkčenú vodu
Ventil na nemäkčenú vodu je systém na automatickú regu-
láciu tvrdosti vody, ktorý sa postará o nekonečný lesk. Za-
braňuje ako korózii skla, tak aj znečisteniu zvyškami umý-
vacieho prostriedku a optimalizuje celý umývací cyklus 
tak, že počas neho vstrekuje čerstvú vodu.

varioPanty – dokonalé zabudovanie plne
integrovaných umývačiek
Medzi dekoračnými panelmi kuchyne, soklom a pracov-
nou doskou už nevznikajú nepekné medzery. Pri otváraní 
umývačky riadu s varioPanty sa dekoračné dvierka po-
sunú mierne nahor. Nebude tak dochádzať ku kolíziám so 
spodnou časťou spotrebiča: nové varioPanty umožňujú 
zabudovať umývačku riadu nad sokel vysoký iba 5 cm.

Rýchle programy: až 3x rýchlejšie umývanie a sušenie: 
varioSpeed Plus
Funkcia varioSpeed Plus skracuje čas umývania až 
o 66 %.* Kombinujte požadovaný program s varioSpeed 
Plus na stálu kvalitu a viac flexibility. Výsledok: vždy čistý 
a suchý riad za kratší čas.
*Neplatí pre predumytie a rýchly program (29 min.).

Účinný, silný, rýchly: krátky 60 °C, skrátený program na 
každý deň
Inovatívny a hospodárny program - krátky 60 °C čistí 
a suší i pri plnom zaťažení (14 súprav riadu) iba 89 minút. 
Tento program je teda ideálny na každodenné použitie 
a prináša vynikajúce výsledky.

Rýchly a efektívny: hodinový program
Pokiaľ musí byť všetko rýchlo čisté, aktivujte hodinový 
program. Stačí raz stlačiť tlačidlo a už o hodinu bude váš 
riad čistý a suchý. I také efektívne môže byť umývanie 
riadu.

Umývačka riadu, 60 cm
SX858D36TE

Umývačka riadu, 45 cm
SR856D00PE
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Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje 
domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať 
jednoducho na diaľku – na cestách alebo 
len z vedľajšej miestnosti.



Systém openAssist: jednoduché otváranie 
dvierok bez úchytiek
Pri openAssist postačí ľahký stisk prstom na 
prednej strane umývačky, aby sa dvierka 
umývačky otvorili. To znamená nielen 
pohodlnejšie otváranie, ale zároveň tiež 
zodpovedajúcu integráciu do všetkých 
moderných kuchýň bez úchytiek.

timeLight: svetelný ukazovateľ premieta 
všetky informácie o programe na podlahu
Inovatívny timeLight premieta striedavo, na 
minútu presne, zostávajúci čas, stav 
programu a dokonca prípadné chybové 
hlásenia na podlahu v kuchyni. Takto vám už 
absolútne nič neunikne.

Výška spotrebiča
86,5 cm

Umývačka riadu
SX878D26PE
Umývačka riadu
SN878D26PE

Umývačka riadu
SX858D36TE

Výška spotrebiča
81,5 cm

Séria iQ700 iQ500

Exkluzívne v sérii studioLine
hladký výsuv košov
emotionLight Pro
príborová zásuvka voliteľné

emotionLight
varioPanty

Konektivita Home Connect Home Connect

Kapacita 12 jedálenských  súprav 14 jedálenských  súprav

Spotreba1) A+++
0,80 kWh / 9,5 l

A+++
0,83 kWh / 9,5 l

Hlučnosť 41 dB (re 1 pW) 42 dB (re 1 pW)

Programy a funkcie

8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C,
rýchly 45 °C, predumytie
5 špeciálnych funkcií: vzdialené zapnutie Home Connect,
intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry

8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátky 60 °C, sklo 40 °C,
rýchly 45 °C, predumytie
5 špeciálnych funkcií: vzdialené zapnutie Home Connect,
intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienaPlus, Shine & Dry

Ovládanie
dotykové ovládanie s farebným TFT displejom
čierne

dotykové ovládanie s farebným TFT displejom
čierne

Sušenie brilliantShine system so sušením Zeolith® brilliantShine system so sušením Zeolith®

Komfort
openAsssist
timeLight
varioSpeed Plus

openAssist
infoLight
varioSpeed Plus

Umývacie koše flexibilný systém košov varioFlex Pro
flexibilný systém košov varioFlex Pro s príborovou zásuvkou
vario Pro

Cena*
SX878D26PE  1 479 €*
SN878D26PE  1 439 €*

SX858D36TE  1 289 €*

Plne integrované umývačky riadu – šírka 60 cm

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 
1) Spotreba na jeden umývací cyklus so studenou vodou v programe eco 50 °C, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
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Výška spotrebiča
86,5 cm

Umývačka riadu
SX858D00PE
Umývačka riadu
SN858D00PE

Umývačka riadu
SX836X00QE

Umývačka riadu
SR856D00PE

Výška spotrebiča
81,5 cm

Séria iQ500 iQ300 iQ500

Exkluzívne v sérii studioLine
hladký výsuv košov
emotionLight
príborová zásuvka voliteľné

emotionLight
príborová zásuvka voliteľné

emotionLight
príborová zásuvka voliteľné

Kapacita 12 jedálenských súprav 13 jedálenských súprav 9 jedálenských súprav

Spotreba1) A++
0,90 kWh / 9,5 l

A++
0,92 kWh / 9,5 l

A++
0,695 kWh / 8,5 l

Hlučnosť 42 dB (re 1 pW) 44 dB (re 1 pW) 44 dB (re 1 pW)

Programy a funkcie

8 umývacích programov: intenzívny 70 °C, 
auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rýchly 45 °C, predumytie
4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed Plus,
hygienaPlus, extra sušenie

6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, 
auto 45–65 °C,eco 50 °C, tichý program 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 oC,
3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus, intensiveZone, 
extra sušenie

6 umývacích programov: intenzívny 70 °C, 
auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C,
3 špeciálne funkcie: varioSpeed Plus,  intensiveZone, 
extra sušenie

Ovládanie
dotykové ovládanie
černé

tlačidlové ovládanie
nerez

tlačidlové ovládanie
nerez

Sušenie výmenník tepla + ecoDrying výmenník tepla výmenník tepla + ecoDrying

Komfort
openAsssist
timeLight
varioSpeed Plus

infoLight
varioSpeed Plus

openAssist 
timeLight
varioSpeed Plus

Umývacie koše flexibilný systém košov varioFlex Pro flexibilný systém košov varioFlex Pro flexibilný systém košov varioFlex Pro

Cena*
SX858D00PE 1 099 €*
SN858D00PE  1 059 €*

SX836X00QE 909 €* SR856D00PE 759 €*

Plne integrované umývačky riadu – šírka 60 cm a 45 cm

62 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 
1) Spotreba na jeden umývací cyklus so studenou vodou v programe eco 50 °C, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.



Model Popis Cena

SZ73612
Príborová zásuvka vario Pro

Príborová zásuvka vario Pro s hladkým výsuvom pre umývačky široké 60 cm 
(pre modely SX878D26PE, SN878D26PE, SX858D00PE a SN858D00PE).

115 €*

SZ73611
Príborová zásuvka vario Pro

Príborová zásuvka vario Pro pre umývačky široké 60 cm (pro model SX836X00QE). 98 €*

SZ73645
Príborová zásuvka vario Plus

Príborová zásuvka vario Plus pre umývačky široké 45 cm (pro model SR856D00PE). 75 €*

SZ73300
Držiak na poháre

Poháre  na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky 
Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až 
štyroch pohárov na víno, či šampanské. A keďže do spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete umiestniť 
až štyri také držiaky na poháre, dokážete umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.

18 €*

SZ73005
SZ73015
Nerezové dekoračné lišty

SZ73005, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm
SZ73015, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm
Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zalepiť medzery medzi spotrebičom 
a nábytkom.

22 €*
22 €*

SZ73035
SZ73045 
Sada nerezových dekoračných líšt na vstavanie 
do vysokých skriniek

SZ73035, pro spotrebiča vysoké 81,5 cm
SZ73045, pro spotrebiča vysoké 86,5 cm
Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne a stabilne zalepiť medzery medzi spotrebičom 
a nábytkom.

72 €*
72 €*

Prehľad špeciálneho príslušenstva pre umývačky
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Chladiace spotrebiče studioLine
Komfort

Už nikdy neodmrazujte
Pri noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu 
z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch zostáva 
suchý. To zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča 
v chladiacom a mraziacom priestore a tvorbe námrazy na 
potravinách. Zároveň šetrí mnoho času a energie.

Udržuje potraviny čerstvé až 3x dlhšie:
hyperFresh premium 0 °C
So zásuvkami hyperFresh premium 0° C zostávajú všetky potraviny 
až 3x dlhšie čerstvé.

Udržuje ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé:
hyperFresh plus
HyperFresh plus s reguláciou vlhkosti udržuje ovocie a zeleninu až 
2x dlhšie čerstvé.

Prináša viac svetla do tmy: koncept LED osvetlenie
Koncept LED osvetlenie na dlhotrvajúce a rovnomerné osvetlenie 
vnútorného priestoru.

Vaša chladnička vie, čo vaše potraviny potrebujú:
freshSense
FreshSense – senzorovo riadená regulácia zabraňuje výkyvom teplôt 
pre zaručene dlhšie čerstvé potraviny.

Všetko rýchlo na dosah ruky: sklenené police easyAccess
Sklenené police easyAccess na jednoduché plnenie a väčší prehľad 
o všetkých potravinách.

Nová dimenzia pre vaše potraviny:
chladničky a mrazničky a -Cool od studioLine
Za dvoma dvierkami kombinovanej chladničky s mrazničkou sa 
ukrýva veľké množstvo priestoru na vaše potraviny, ktoré sú vďaka 
senzorovému riadeniu udržiavané optimálne čerstvé. Veľkorysé 
odkladacie plochy a extra stabilné výsuvy sa postarajú o to, aby ste 
tu mohli jednoducho umiestniť i objemné potraviny.
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Exkluzívna výbava studioLine

dimLight
Moderné LED svetlo dimLight sa pri otvorení dvierok chladničky 
najprv pomaly stlmí. Po cca dvoch sekundách sa celý chladiaci 
priestor optimálne rozsvieti.

Sériové šetrenie energiou:
chladničky s triedou energetickej efektivity A++ a A+++
Vďaka úsporným kompresorom, vysoko účinnej izolácii a optimálne-
mu obehu chladiva spotrebujú chladničky Siemens pôsobivo málo 
energie. Všetky tak chladia minimálne v triede energetickej efektivi-
ty A++. A tie najlepšie sú dokonca označené A+++.

Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce 
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na dia-
ľku – na cestách alebo len z vedľajšej miestnosti.



Vstavaná kombinácia chladnička/mraznička 
a-Cool CI36TP02
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Špeciálne  príslušenstvo

CI10Z491
Madlá dvier z nerezovej ocele

175 €*

CI36Z490 
Dekoračné panely na dvere
z nerezovej ocele (sada 3 kusov)

779 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu.  Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Na základe výsledkov normovaných testov cez 24 hodín (podľa EU 1060/2010). Skutočná spotreba je závislá od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.

Exkluzívne v sérii studioLine
„French Door“ Dizajn
LED osvetlenie v chladiacej a mraziacej časti
Home Connect vzdialené riadenie a ovládanie

Séria iQ700

Výška niky 2134 mm

Šírka niky 914 mm

Spotreba energie
A++1)

346 kWh/rok2)

Hlučnosť 42dB(A) re 1 pW

Úžitkový  objem celkom 518 l

Úžitkový  objem chladiacej časti 378 l

Úžitkový  objem mraziacej časti
140 l
noFrost

Osvetlenie LED

Cena* 5 869 €*



Vstavané chladenie

66 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu.  Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Na základe výsledkov normovaných testov cez 24 hodín (podľa EU 1060/2010). Skutočná spotreba je závislá od používania spotrebiča a jeho umiestnenia.

Kombinácia chladnička/mraznička
KI86FHD40

Kombinácia chladnička/mraznička
KI86SSD40

Kombinácia chladnička/mraznička
KI87SSD30

Chladicí automat
KI81FHD40

Exkluzívne v sérii studioLine

Home Connect: vzdialené riadenie  
a ovládanie
označenie studioLine
LED se softStart
vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie
špeciálny držiak na fľaše

označenie studioLine
dimLight
vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie
špeciálny držiak na fľaše

označenie studioLine
dimLight
vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie
špeciálny držiak na fľaše

Home Connect: vzdialené riadenie  
a ovládanie
označenie studioLine
LED se softStart
vnút. dizajn spotrebiča – kovové aplikácie
špeciálny držiak na fľaše

Séria iQ700 iQ500 iQ500 iQ700

Výška niky 1775 mm 1775 mm 1775 mm 1775 mm

Spotreba energie
A+++ 1)

162 kWh/rok2)

A+++ 1)

151 kWh/rok2)

A++ 1)

225 kWh/rok2)

A+++ 1)

88 kWh/rok2)

Hlučnosť 37dB(A) re 1 pW 38 dB(A) re 1 pW 36 dB(A) re 1 pW 36 dB(A) re 1 pW

Úžitkový objem celkom 223 l 260 l 270 l 289 l

Úžitkový objem chladiacej 
časti

101 l 186 l 209 l 206 l

HyperFresh zóna hyperFresh premium (55 l) hyperFresh plus hyperFresh plus hyperFresh premium (83 l)

Úžitkový objem mraziacej 
časti

67 l
noFrost

74 l
lowFrost

61 l
lowFrost –

Osvetlenie LED LED LED LED

Cena* 2 009 €* 1 439 €* 1 135 €* 1 705 €*



Rozmerové výkresy

Kombinovaná rúra s mikrovlnami

Rozmery v mmHM8...

Kombinovaná parná rúra

Rozmery v mmHS8...

Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou

Rozmery v mmHN8...

Rúra na pečenie

Rozmery v mmHB8...
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miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 15

miesto na dvierka
skrinky s príchytkou
alebo na pracovnú
dosku

miesto na dvierka
skrinky s príchytkou
alebo na pracovnú
dosku

korpus skrinky
predná hrana

Vezmite v úvahu miesto na odklopenie ovládacieho panelu!

korpus skrinky
predná hrana

Vezmite v úvahu miesto na odklopenie ovládacieho panelu!

miesto na prípojku
spotrebiča 320 x 115

miesto na 
prípojku spotrebiča 
320 x 115

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

miesto na prípojku
spotrebiča 320 x 115

miesto na 
prípojku spotrebiča 
320 x 115

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

vzdialenosť min.:
indukčná varná doska: 5 mm
plynová varná doska: 5 mm
elektrická varná doska: 2 mm

vzdialenosť min.:
indukčná varná doska: 5 mm
plynová varná doska: 5 mm
elektrická varná doska: 2 mm

vzdialenosť min.:
indukčná varná doska: 5 mm
plynová varná doska: 5 mm
elektrická varná doska: 2 mm

vzdialenosť min.:
indukčná varná doska: 5 mm
plynová varná doska: 5 mm
elektrická varná doska: 2 mm

Ak je spotrebič zabudovaný pod varnú 
dosku, je potrebné dodržať nasledovnú 
hrúbku pracovnej dosky (príp. vrátane 
nosnej konštrukcie).

Typ varnej dosky min. hrúbka
 pracovnej dosky

 nasadená v rovine
indukčná varná 
doska 37 mm 38 mm

celoplošná indukčná 
varná doska 47 mm 48 mm

plynová varná 
doska 30 mm 38 mm

elektrická varná 
doska 27 mm 30 mm



Rozmerové výkresy
Kompaktné rúry

Rozmery v mmCM8..., CS8..., CD8..., CF8..., CN8...

Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra

BF425LMB0
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Vákuovacia zásuvka

BV830ENB1 Rozmery v mm

Ohrevná zásuvka

BI830CNB1 Rozmery v mm

BF8... Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

zadná stena
voľná

Mikrovlnná rúra
Zabudovanie do rohu

* = hodnota pre spotrebiče s grilom

miesto na 
prípojku spotrebiča 
320 x 115

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

zabudovanie s varnou doskou

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

vzdialenosť min.:
indukčná varná doska: 5 mm
plynová varná doska: 5 mm
elektrická varná doska: 2 mm

presah dole = 14 mm

zadná stena voľná

zadná 
stena voľná

*  20 mm pre kovovú
čelnú stenu

*  20 mm pre kovovú
čelnú stenu

presah hore
výklenok 362 = 6 mm
výklenok 365** = 3** mm



Plnoautomatický kávovar

CT836LEB6 Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus

EZ977KZY1E Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus

EZ907KZY1E Rozmery v mm

Varná doska fl exInduction

Varná doska fl exInduction Plus

EX907KXX5E

EX877LYV5E

Rozmery v mm

Rozmery v mm

Rozmerové výkresy
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Varná doska fl exInduction Plus

EX807LYV5E Rozmery v mm

Nádoby na zrnkovú kávu
a na vodu sa vyberajú dopredu.
Odporúčaná výška zabudovania 95 – 145 cm.

Nádoby na zrnkovú kávu
a na vodu sa vyberajú dopredu.
Odporúčaná výška zabudovania 95 – 145 cm.

zabudovanie vľavo do rohu

Pri použití 92 ° obmedzovača
závesu (č. náhr. dielu 00636455)
je minimálna vzdialenosť od steny

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

**  Maximálna hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie min. 40

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

**  Maximálna hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie min. 40

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku 
od steny

**  Maximálna hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku 
od steny

**  Maximálna hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku 
od steny

**  Maximálna hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinouJe nutné počítať

s vetracou štrbinou



Rozmerové výkresy
Varná doska fl exInduction Plus

EX677LYV5E Rozmery v mm

Varná doska fl exInduction Plus

EX607LYV5E Rozmery v mm

Indukčná varná doska

EH877FVC5E Rozmery v mm

Indukčná varná doska

EH677FFC5E Rozmery v mm

Indukčná varná doska s odsávaním inductionAir

EX807LX36E Rozmery v mm
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zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

**  Hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie

prípadne viac, pozri rozmerové 
požiadavky pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

**  Hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30,

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky 
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú 
dosku od steny

**  Hĺbka zapustenia
***  So zab. rúrou na pečenie min. 30,

prípadne viac, pozri rozmerové 
požiadavky pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

**  Hĺbka zapustenia
***  So zabudovanou rúrou na pečenie

prípadne viac, pozri rozmerové 
požiadavky pre rúru na pečenie

Priestor na modul na cirkuláciu
vzduchu alebo kanál.
Presná poloha závisí od
hĺbky pracovnej dosky.

*  Minimálna vzdialenosť výrezu 
pre varnú dosku od steny

**  Hĺbka zapustenia

Priame spojenie 
dozadu



Dekoratívny komínový odsávač pár

Dekoratívny komínový odsávač pár

Dekoratívny komínový odsávač pár

LC97FVW61S

LC98KLR61S

LC97FLR61S

Rozmery v mm

Rozmery v mm

Rozmery v mm
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Rozmerové výkresy
Dekoratívny komínový odsávač pár

LC91KWW61S Rozmery v mm

Komínový odsávač pár

Rozmery v mmLC91BUV55

Komínový odsávač pár

Rozmery v mmLC97BIR55

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

Spotrebič pri prevádzke s cirkuláciou 
bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

Spotrebič pri prevádzke 
s cirkuláciou bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

Spotrebič pri prevádzke 
s cirkuláciou bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

Spotrebič pri prevádzke 
s cirkuláciou bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky

výstup na odvetrávanie

výstup na odvetrávanie

výstup na odvetrávanie

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky

výstup na odvetrávanie

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – 

pri odvetrávaní namontovať 
otvormi dolu

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej hrany 
mriežky

*  Od hornej hrany 
mriežky

*  Od hornej hrany 
mriežky

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – 

pri odvetrávaní namontovať 
otvormi dolu

výstup na odvetrávanie

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650
plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650
plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*
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Ostrovčekový odsávač pár

Stropný odsávač pár

LF98BIR55

LR99CQS25 

Rozmery v mm

Rozmery v mm

Stropný odsávač pár

Stropný odsávač pár

LR97CBS25

LR29CQS25

Rozmery v mm

Rozmery v mm

Ostrůvkový odsávač pár

LF91BUV55 Rozmery v mm

Rozmerové výkresy

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

*  od hornej 
hrany mriežky

odvetrávanie

cirkulácia

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

600

výškovo
nastaviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744-1044)

výškovo
nastaviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744-1044)

(1)  odvetrávanie
(2) cirkulácia
(1)  výstup vzduchu – pri odvetrávaní

namontovať otvormi dolu

*  od hornej 
hrany mriežky

odvetrávanie

cirkulácia

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

600

Nemontujte priamo do podhľadu zo 
sadrokartónovej dosky alebo podobných 
ľahkých stavebných materiálov. Je nutná 
vhodná nosná konštrukcia, ktorá je 
upevnená do betónového stropu.

Nemontujte priamo do podhľadu zo 
sadrokartónovej dosky alebo podobných 
ľahkých stavebných materiálov. Je nutná 
vhodná nosná konštrukcia, ktorá je 
upevnená do betónového stropu.

Nemontujte priamo do podhľadu zo 
sadrokartónovej dosky alebo podobných 
ľahkých stavebných materiálov. Je nutná 
vhodná nosná konštrukcia, ktorá je 
upevnená do betónového stropu.

Výstup ventilátora možno 
otočiť do štyroch strán

Výstup ventilátora možno 
otočiť do štyroch strán

Výstup ventilátora možno 
otočiť do štyroch strán

rozmery v mm
odvetrávanie

rozmery v mm
cirkulácia

rozmery v mm
cirkulácia

rozmery v mm
cirkulácia

rozmery v mm
cirkulácia

rozmery v mm
cirkulácia

rozmery v mm
cirkulácia

rozmery v mm
odvetrávanie

rozmery v mm
odvetrávanie

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany nosiča nádob

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany mriežky

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany mriežky

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany mriežky

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany mriežky

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany mriežky

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany mriežky

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany nosiča nádob

A: optimálny výkon 700-1500
B: od hornej hrany nosiča nádob
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Zápustný odsávač pár

Teleskopický odsávač pár Teleskopický odsávač pár

LD97DBM69 

LI97SA560S LI67SA560S 

Rozmery v mm

Rozmery v mm Rozmery v mm

Rozmerové výkresy

Motorovú jednotku možno otočiť do 
všetkých štyroch strán, namontovať 
na prednú alebo zadnú stranu 
a umiestniť s odstupom voči 
spotrebiču (nutné zvl. príslušenstvo).

Kombinácia s elektrickou varnou doskou Kombinácia s plynovou varnou doskou 75 cm Kombinácia s plynovou varnou doskou 90 cm

Použitie s plynovou varnou doskou 
pozri výkres "Kombinácia s plynovou 
varnou doskou".

Použitie s plynovou varnou doskou je možné 
len v režime odvetrávania.
Maximálny celkový výkon 11,9 kW.
Maximálny výkon wok 4,2 kW.
Maximálny výkon zadných varných zón 4,7 kW.

Použitie s plynovou varnou doskou je možné 
len v režime odvetrávania.
Maximálny celkový výkon 13,7 kW.
Maximálny výkon wok 6 kW.
Maximálny výkon zadných varných zón 4,7 kW.

Motorovú jednotku možno 
otočiť do všetkých štyroch 
strán a namontovať na 
prednú a zadnú stranu.

Motorovú jednotku možno namontovať 
v maximálnej vzdialenosti 3 m od spotrebiča
(nutné zvl. príslušenstvo).

Na zabudovanie v rovine do kamenných
a žulových pracovných dosiek

Spotrebič inštalujte len na jednej strane 
vedľa vysokej skrinky alebo steny vo 
vzdialenosti min. 50 mm.
*     Hĺbka 650 mm len v kombinácii s úzkymi 

varnými doskami
**  Min. 750 mm pre varné dosky s hĺbkou 

výrezu 500 mm.

Pri montáži 90 cm plochého digestora 
do hornej skrinky so šírkou 90 cm je 
potrebná montážna sada. Obidva 
montážne uholníky sa naskrutkujú 
vpravo a vľavo do skrinky. Montáž 
podľa šablóny.

poloha LED 
svetiel
zadný panel 
max. 20 mm

X: v závislosti 
od vybavenia

hĺbka
korpusu 280

hĺbka
korpusu 300

hĺbka
korpusu 320

hĺbka
korpusu 300

hĺbka
korpusu 280

hĺbka
korpusu 320

Nastavenie hĺbky filtrovej 
zásuvky možné do 29 mm

Nastavenie hĺbky filtrovej 
zásuvky možné do 29 mm

poloha LED 
svetiel
zadný panel 
max. 20 mm

X: v závislosti 
od vybavenia
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Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm

SN878D26PE, SN858D00PE Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm

SX878D26PE, SX858D00PE, SX836X00QE Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s vario pántami – zvýšená výška 86,5 cm Plne integrovaná umývačka riadu 45 cm

SX858D36TE SR856D00PERozmery v mm Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

CI36TP02 Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

KI86FHD40, KI86SSD40 Rozmery v mm

Rozmerové výkresy

*  Pomocou výškovo
nastaviteľných skrutkovacích nožičiek
výška podstavca pri výške spotrebiča
865 – 90 – 16 mm
výška podstavca pri výške spotrebiča
925 – 150 – 220 mm

*  Hrúbka závisí od
použitých nábytkových dvierok.
19 platí pre dvierka z ušľachtilej ocele
(zvláštne príslušenstvo).

variabilná prípojka
vody na spotrebiči

výstup vzduchu
min. 200 cm2

vetranie
v podstavci
min. 200 cm2

odporúčané

presah
čelnej dosky

spodná hrana
čelnej dosky

Uvedené rozmery dvierok platia pre
polodrážku dvierok 4 mm.

Rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je 
potrebné dodržať, aby bolo zaručené 
bezproblémové otváranie dverí zariadenia a aby 
nedochádzalo k poškodeniu kuchynského 
nábytku.
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Chladiaci automat

KI81FHD40 Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

KI87SSD30 Rozmery v mm

Rozmerové výkresy

Rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

Maximálna prípustná hmotnosť predných
častí nábytku

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je 
potrebné dodržať, aby bolo zaručené 
bezproblémové otváranie dverí zariadenia 
a aby nedochádzalo k poškodeniu 
kuchynského nábytku.

Rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

Rozmery medzier odporúčané v tabuľke je 
potrebné dodržať, aby bolo zaručené 
bezproblémové otváranie dverí zariadenia 
a aby nedochádzalo k poškodeniu 
kuchynského nábytku.

presah
čelnej dosky

spodná hrana
čelnej dosky

Uvedené rozmery dvierok platia pre
polodrážku dvierok 4 mm.

presah
čelnej dosky

spodná hrana
čelnej dosky

výstup vzduchu
min. 200 cm2

vetranie
v podstavci
min. 200 cm2

odporúčané

výstup vzduchu
min. 200 cm2

vetranie
v podstavci
min. 200 cm2

odporúčané

Montované dvierky nábytku, ktoré prekračujú
prípustnú hmotnosť, môžu spôsobiť poškodenie
a ovplyvniť funkciu závesu.

T: Vrátane výšky
dvierok spotrebiča
Závesy v mm:

netlmený
záves
Dvierka v kg:

tlmený
záves
Dvierka v kg:
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