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Made in Germany –  
    Made for you
Značka domácich spotrebičov Siemens sa pýši tradíciou výroby 
„Made in Germany“. V Nemecku sa dodnes vyrábajú jednotlivé diely 
nášho sortimentu produktov a máme tu aj výskumné a vývojové 
centrá. Značka Siemens je symbolom nemeckého technologického 
umenia na tej najvyššej úrovni.
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Made in Germany | Siemens studioLine

Aj v čase globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce 
spotrebiče Siemens zo všetkých produktových oblastí. Je to pre 
nás celkom vedomé rozhodnutie. Pretože okrem vysokokvalitného 
spracovania, povestnej spoľahlivosti a najnovších technických 
štandardov má označenie „Made in Germany“ ďalšiu neoceniteľnú 
výhodu: je vám blízko. Vďaka tomu môžeme napríklad zaručiť  
nielen výrobu šetriacu zdroje, ale aj krátke prepravné vzdialenosti.

Šesť výrobných závodov.  
Miliónkrát overená kvalita.
V roku 1928 bola na trh uvedená prvá elektricky  
poháňaná práčka Protos Turbo. V súčasnosti vyrába 
viac než 10 000 zamestnancov v našich šiestich 
nemeckých pobočkách okolo desiatich miliónov 
domácich spotrebičov všetkých produktových skupín 
ročne. Vysoké požiadavky na kvalitu sú zárukou dlhej 
životnosti spotrebičov. A ak sa napriek tomu niečo 
prihodí, je náš zákaznícky servis rýchlo k dispozícii, 
aby sa o to postaral.

Made in Germany.  
Pretože sa to ponúka.  

TraunreutDillingen

Giengen
Bretten

Nauen

Bad Neustadt

Vždy o krok pred ostatnými. 

V roku 1976 bola v našom závode v bavorskom 
Dillingene vyrobená prvá umývačka riadu značky 
Siemens. Do roku 2012 ich počet dosiahol 50 milió-
nov. Dodnes využívame technické znalosti, vďaka 
ktorým sme vyvinuli inovatívne produkty určujúce 
meradlá v odbore – napríklad najtichšiu a energeticky 
najúspornejšiu umývačku riadu na svete, inteligent-
nejšie rúry na pečenie s technológiou iSensoric 
alebo chladničky s technológiou hyperFresh, vďaka 
ktorej vydržia potraviny až trikrát dlhšie čerstvé. 
Integrované odsávače pár Siemens podčiarkujú dizajn 
otvorených kuchýň a technológia Home Connect 
umožňuje inteligentné prepojenie všetkých domácich 
spotrebičov Siemens a ďalších zariadení. Na základe 
tradičného nemeckého technického umenia tak 
postupne vznikli najmodernejšie spotrebiče pre vaše 
maximálne pohodlie.



„Sme presvedčení, že možno žiť s ohľadom na životné 
prostredie aj bez kompromisov, pokiaľ ide o pohodlie 
a výkon. Aby sme šetrili prírodné zdroje, snažíme sa 
vyvíjať udržateľné inovatívne produkty s odolným 
dizajnom. Spoznajte inšpiratívne technológie, ktoré 
snúbia ekologickú udržateľnosť s kvalitou a dlhou 
životnosťou.“  
Siemens domáce spotrebiče

Naše motto: zodpovednosť za životné prostredie.

Značka Siemens pôsobí na trhu domácich 
spotrebičov už od začiatku 20. storočia. 
Všetko sa začalo prvým vysávačom, ktorý 
bol vyrobený v roku 1906. Odvtedy bolo 
vždy naším hlavným cieľom poskytovať na-
ozaj inovatívne a praktické produkty, ktoré 
spríjemnia každodenný život v domácnosti. 
Zároveň sme čoskoro začali poukazovať na 

to, že vyspelé technológie musia prispievať 
k ochrane prírodných zdrojov. Vždy sme 
sa snažili vyvíjať produkty, ktoré uľahčia 
každodenný život v domácnosti a ktoré 
sú zároveň stále šetrnejšie k životnému 
prostrediu – vďaka inováciám, ktoré výrazne 
pomáhajú zvýšiť účinnosť spotreby energie 
a vody.

Sme jedným z lídrov na trhu 
domácich spotrebičov a zároveň 
sa snažíme byť aj lídrom v oblasti 
ochrany životného prostredia 

a klímy. V roku 2020 sme všetky svoje činnosti 
v rámci skupiny BSH Hausgeräte zmenili na 
klimaticky neutrálne – na všetkých miestach 
po celom svete. 

Neustále sa usilujeme o zvyšovanie energetic-
kej účinnosti a sami vyrábame čím ďalej tým 
viac ekologickej energie.

 
CO2 -neutral

„Nepredám budúcnosť  
za okamžitý zisk!“ 
Werner von Siemens, december 1884
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Menej 
   dnes znamená viac
Ako žiť uvedomelejšie? Tým, že si budeme užívať 
komfort, ktorý však nebude mať negatívny dopad 
na budúce generácie. Tým, že si urobíme viac času 
na naozaj dôležité veci a dovolíme si spomaliť. Tým, 
že budeme používať inteligentné technológie, ktoré 
nám pomôžu udržať rovnováhu tela a duše. A tým, 

že budeme mať radosť z nadčasového dizajnu, ktorý 
prekoná všetky očakávania. 

Zodpovednosť za životné prostredie a budúce 
generácie berieme na seba. Udržateľnosť sa totiž týka 
každého z nás.
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Prekoná 
 vaše očakávania: 
 exkluzívne výhody

Ďalšia výbava 
studioLine sa vyznačuje špeciálnymi funkciami, ktoré 
nájdete iba pri vstavaných spotrebičoch tohto exkluzív-
neho radu. Nadchnú vás inovatívnymi technológiami, 
nezameniteľným dizajnom aj špičkovou úrovňou 
výkonu. 

Servis navyše  
Exkluzívny servis je pre studioLine samozrejmosťou:  
zákaznícka linka (+420 251 095 042) je vám k dispozícii 
od pondelka do piatka 9.00–17.00. Kontaktovať nás 
môžete aj e-mailom na: siemens.spotrebice@bshg.com 
a môžete si tiež rezervovať termín opravy spotrebiča 
online - rýchlo, jednoducho a 24 hodín denne - na 
adrese https://www.siemens-home.bsh-group.com/
sk/zakaznicky-servis/opravy/dob. Prípadnú reklamáciu 
vybavíme v najkratšom možnom termíne. Aj po nákupe 
sme tu pre vás. 

Viac zážitkov 
S nákupom spotrebičov studioLine sa môžete tešiť na 
špeciálne tipy a ponuky. Nezabudnite svoje spotrebiče 
zaregistrovať na https://www.siemens-home.bsh-group.
com/sk/mysiemens/registracia-produktu
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Prekoná 
 vaše očakávania: 
 exkluzívne výhody
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Inteligencia 
zakotvená v rodine

Každý spotrebič radu iQ700 je charakteristický svojimi jedinečnými vlastnosťami. 
To platí aj pre najnovšie prírastky do inteligentnej kuchyne Siemens. Inteligent-
né spotrebiče nie sú len pekné na pohľad, ale zaujmú aj tými najmodernejšími 
technológiami. Veríme, že pokrok je pre každého, kto si chce život spríjemniť 
a vychutnať.

„Je potrebné spojiť to,
čo k sebe patrí.“
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Inovácia sa snúbi  
   s úchvatným dizajnom  
     – do posledného detailu

Inteligentné prepojenie. Skvelá kombinácia.  
Vďaka výnimočnej technológii, prelomovým riešeniam inštalácie 
a elegantnému dizajnu možno spotrebiče radu iQ700 flexibilne prispôsobiť 
akýmkoľvek potrebám pri varení. Či už zvolíte samostatný spotrebič, alebo 
kombináciu viacerých produktov vedľa seba či nad sebou, celok vás potom 
presvedčí do poslednej bodky, že ste vybrali správne.

Inteligentná skrz-naskrz 
Vonkajšiu stranu rúry zdobia elegantné 
sklenené dvierka. Tie sa zároveň postarajú 
o to, že teplo neprenikne von. Aj rukoväť 
vyzerá úžasne: je vyrobená z rovnakého skla 
ako dvierka rúry a je ergonomicky 
tvarovaná, takže si ju pri pohľade spredu 
vôbec nevšimnete. Zároveň sa však dobre 
drží, aby ste mohli pokrm do rúry ľahko 
vložiť a von následne vytiahnuť dokonalé 
jedlo.

Dizajn | Siemens studioLine
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Spoznajte inovácie, 

ktoré vám
spríjemní život
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Nová generácia iQ700 – 
inteligentné prepojenie pre 
dokonalé kulinárske zážitky

cookControl 
Pro

Funkcia cookControl Pro – vždy 
dokonale pripravené pokrmy
Vyberte si pokrm. Rúra 
automaticky nastaví vhodný 
program a vypne sa, len čo je 
pokrm dokonale pripravený.

TFT-Touch-
display Pro

Plne dotykový displej TFT Pro – 
veľký farebný dotykový displej 
pre pohodlné ovládanie 
Intuitívna štruktúra ponuky, 
atraktívna dotyková navigácia 
a veľký farebný displej vám 
pomôžu využiť rúru naplno.

Browning
sensor

Browning Sensor (senzor stupňa 
upečenia) s umelou inteligen-
ciou a kamerou – dokonalé  
výsledky upečené na mieru 
Vďaka kamere a umelej inteligencii 
sa rúra vypne, len čo dosiahne 
požadovanú úroveň opečenia. 

voice controlled
door opening

Funkcia asistenta rúry 
s hlasovým ovládaním – rýchle 
a jednoduché nastavenie 
správneho programu
Povedzte rúre, čo chcete piecť. 
Asistent vám navrhne zodpoveda-
júce nastavenia alebo programy 
a nastaví rúru. 

Technológia Home Connect s diaľkovým 
ovládaním – využite svoju inteligentnú rúru 
naplno 
Pomocou aplikácie Home Connect môžete rúru 
sledovať a ovládať odkiaľkoľvek a využiť aj ďalšie 
digitálne služby.

WORKS WITH
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TFT- 
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Vstavané rúry / Vstavané kompaktné rúry

HN978GMB1 NOVINKA 2 755 € 60 27 l l l l l l l 16

HB978GMB1 NOVINKA 1 699 € 60 13 l l l l l 18

CM978GNB1 NOVINKA 2 429 € 45 21 l l l l l l l 22

Vstavané rúry s parou / Vstavané kompaktné rúry s parou

HS958GED1 NOVINKA 2 975 € 60 24 l l l l l l l l l l l 16

HS958GDD1 NOVINKA 2 429 € 60 24 l l l l l l l l l l 17

HS958GCB1 NOVINKA 2 145 € 60 23 l l l l l l l l 17

CS958GDD1 NOVINKA 2 429 € 45 24 l l l l l l l l l l 22

Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro

TFT- 
Touchdisplay
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Vstavané rúry / Vstavané kompaktné rúry

HM976GMB1 NOVINKA 2 185 € 60 19 l l l l l l 18

HR976GMB1 NOVINKA 1 739 € 60 19 l l l l l l 19

HB976GMB1 NOVINKA 1 499 € 60 13 l l l l l 18

CM936GAB1 NOVINKA 1 825 € 45 19 l l l l l 23

Vstavané rúry s parou / Vstavané kompaktné rúry s parou

HS936GAB1 NOVINKA 2 025 € 60 22 l l l l l l 19

CS936GAB1 NOVINKA 1 825 € 45 22 l l l l l l 23

iQ700 s TFT-Touchdisplay Plus

TFT- 
Touchdisplay 
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Zabudovateľné rúry

HB974GLB1 NOVINKA 1 375 € 60 13 l l l l l 20

HB934GBB1 NOVINKA 1 215 € 60 13 l l l 21

Parné kompaktné rúry

CD914GXB1 NOVINKA 1 579 € 45 5 l l l l 24

CB974GKB1 NOVINKA 1 215 € 45 11 l l l l 24

iQ700 s TFT-Touchdisplay 
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TFT- 
Touchdisplay výbava
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Vstavané mikrovlnné rúry

CE932GXB1 NOVINKA 1 289 € 45 mikrovlnná rúra l l LED 28

BF922L1B1 NOVINKA    895 € 38 mikrovlnná rúra l l LED 29

BF922R1B1 NOVINKA    895 € 38 mikrovlnná rúra l l LED 29

TFT- 
Touchdisplay výbava
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Vstavané kávovary/zásuvky (bez obr. displeja)

CT918L1D0 NOVINKA 3 190 € 45 plnoautomatický kávovar l l l 26

CT918L1B0 NOVINKA 2 990 € 45 plnoautomatický kávovar l l 26

BV910E1B1 NOVINKA 2 755 € 14 vákuovacia zásuvka 8 l 29

BI910C1B1 NOVINKA    689 € 14 ohrevná zásuvka l 20 l až 25 kg 29

*  Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Vstavané rúry | Siemens studioLine

iQ700 s TFT-Touchdisplay 

iQ700 s TFT-Touchdisplay Pro
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Vstavané mikrovlnné rúry

BF425LMB0    465 € 38 mikrovlnná rúra l 29

iQ500 s LED displejom

15



 

iQ700 | Vstavaná kombinovaná 
parná rúra s pevným pripojením 
na vodu a kamerou
HS958GED1

iQ700 | Vstavaná rúra s prídavnou 
parou a mikrovlnami 

HN978GMB1

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
•  elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  Browning sensor – detekcia stupňa upečenia pomocou kamery
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
•  bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev • coolStart
•  steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• pevné pripojenie na vodu s aquaStopom
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev
• coolStart
•  steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
•  Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného 

priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé
• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, 
horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev 
(ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predošlého 
dňa), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, gril 
s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, 
horný/spodný ohrev + para

• elektronická regulácia teploty 30–250 °C
• fullSteam Plus 120 °C
• vnútorný objem: 71 l

•  kombinovaná rúra s prídavnou parou a mikrovlnami s 27 druhmi 
ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný in-
fra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, cool-
Start (hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, 
pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci 
vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev 
(ohrievanie pokrmov alebo prepečenie pečiva z predošlého dňa), 
kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, udržiavanie teploty, 4D 
horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev, 4D horúci vzduch + 
mikrovlny, horný/spodný ohrev + mikrovlny, veľkoplošný gril,  
maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny

•  max. výkon 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovĺn (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou

•  inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je 
regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 67 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný 

výsuv), odolný pri pyrolýze

Čistenie • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny
• humidClean – hydrolytické čistenie
• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení

• activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 40 °C2) • bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

• teplota skla dvierok max. 30 °C2)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, 
dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 
nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)

rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

nájdete na strane 21 nájdete na strane 21

Cena* 2 975 € 2 755 €

TFT-Touch-
display Pro

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

activeClean®
NOVINKA NOVINKA

Browning
sensor

TFT-Touch-
display Pro

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním
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Vstavané rúry s TFT-Touchdisplay Pro | Siemens studioLine

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

 

iQ700 | Vstavaná kombinovaná parná 
rúra s pevným pripojením na vodu
HS958GDD1 

iQ700 | Vstavaná kombinovaná 
parná rúra
HS958GCB1

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu 
•  softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
•  bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev
• coolStart
•  steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• pevné pripojenie na vodu s aquaStopom
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu 
•  softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
•  bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev
• coolStart
•  steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, 
horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev 
(ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, 
gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, 
horný/spodný ohrev + para

• elektronická regulácia teploty 30–250 °C
• fullSteam Plus 120 °C
• vnútorný objem: 71 l

•  kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, 
horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný ohrev 
(ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-vide, 
gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, 
horný/spodný ohrev + para

• elektronická regulácia teploty 30–250 °C
• fullSteam Plus 120 °C
• vnútorný objem: 71 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou 

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou

Čistenie • ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny
• humidClean – hydrolytické čistenie
• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení

• ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny
• humidClean – hydrolytické čistenie
• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 40 °C2)

• bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

• teplota skla dvierok max. 40 °C2)

• bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, 
dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 
nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)

špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, 
dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 
nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)

Zvláštne 
príslušenstvo

nájdete na strane 21 nájdete na strane 21

Cena* 2 429 € 2 145 €

TFT-Touch-
display Pro

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

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Pro

NOVINKA NOVINKA
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TFT-Touch-
display Plus

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

activeClean®

   

iQ700 | Vstavaná rúra 

HB978GMB1 

iQ700 | Vstavaná rúra s mikrovlnami 

HM976GMB1

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev
• coolStart
• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Plus
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev • coolStart
•  Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného 

priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/
spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný 
gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný 
ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci 
vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 71 l

•  rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/
spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný 
gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný 
ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci 
vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D 
horúci vzduch + MW, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + MW

•  max. výkon: 800 W; 5 nastavení výkonu mikrovĺn (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou

•  maximálny výkon je regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke
• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 67 l

Výsuvný 
systém

•  počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
•  závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, 

odolný pri pyrolýze

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný 

výsuv), odolný pri pyrolýze

Čistenie • activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

• activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 30 °C2)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+ 1)

• teplota skla dvierok max. 30 °C2)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

•  HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ530000 2 smalto-
vané slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým 
povrchom •  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom

• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv
• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech
•  HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný 

plech • HZ633001 veko na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
• HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set
• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
•  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech
•  HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ633001 veko pre profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
• HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set
• HZ636000 sklenená panvica • HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty • HZ915003 sklenený pekáč
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 699 € 2 185 €

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Pro activeClean®

NOVINKA NOVINKA
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Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Plus
TFT-Touch-
display Plus

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

activeClean®
TFT-Touch-
display Plus
TFT-Touch-
display Plus

Vstavané rúry s TFT-Touchdisplay Pro a TFT-Touchdisplay Plus | Siemens studioLine

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

 

iQ700 | Vstavaná kombinovaná 
parná rúra
HS936GAB1

iQ700 | Vstavaná rúra s prídavnou 
parou
HR976GMB1

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Plus
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Pro
• rýchloohrev
• coolStart
•  steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

•  Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Plus
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
•  ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev • coolStart
•  steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie 
tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 
100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, 
rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + 
para, 4D horúci vzduch + para,  
horný/spodný ohrev + para • elektronická regulácia teploty  
30–250 °C • fullSteam Plus 120 °C • vnútorný objem: 71 l

•   rúra na pečenie s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/
spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný 
gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný 
ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci 
vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, regeneračný ohrev 
(ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, gril s cirkuláciou vzduchu, 
ohrev + para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + 
para

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 71 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
•  závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, 

odolný pri pyrolýze

Čistenie • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena
• humidClean – hydrolytické čistenie

• activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 40 °C2) • bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

•  teplota skla dvierok max. 30 °C2) • elektronický zámok dverí, 
tlačidlo start • detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 

• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

• dĺžka sieťového kábla: 120 cm • napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, 
dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 
nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)

rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
•  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica • HZ635000 Barbecue set
• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare
• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

•  HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv
• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech
•  HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný 

plech • HZ633001 veko pre profesionálnu panvicu • HZ633070 smalto-
vaná profesionálna panvica s mriežkou • HZ633073 smaltovaná profesio-
nálna panvica • HZ634000 kombinovaný rošt • HZ635000 Barbecue set

• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze
•  HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Cena* 2 025 € 1 739 €

NOVINKA NOVINKA
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iQ700 | Vstavaná rúra 

HB976GMB1 

iQ700 | Vstavaná rúra 

HB974GLB1 

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Plus
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev
• coolStart
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Pro
• roastingSensor – teplotná sonda s jedným bodom merania
• rýchloohrev
• coolStart
•  halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horný/
spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný 
gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené jedlo), spodný 
ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla, horúci 
vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 71 l

•  rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie 
tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 71 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
•  závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, 

odolný pri pyrolýze

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
•  závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou, 

odolný pri pyrolýze

Čistenie •   activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

• activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 30 °C2)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

• teplota skla dvierok max. 30 °C2)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí 
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

•  dĺžka sieťového kábla: 120 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

•  dĺžka sieťového kábla: 120 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
•  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
• HZ634000 kombinovaný rošt
• HZ635000 Barbecue set
• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
•  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
• HZ634000 kombinovaný rošt
• HZ635000 Barbecue set
• HZ638070 varioClip rail Plus, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 499 € 1 375 €

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Plus
TFT-Touch-
display Plus

TFT-
TouchdisplayactiveClean® activeClean®

NOVINKA NOVINKA
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iQ700 | Vstavaná rúra 

HB934GBB1 

Zvláštne príslušenstvo k modelom 
zo strany 16 a 17

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

HS958GDD1 
HS958GED1 
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom 
• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom 
• HZ617000 forma na pizzu 
• HZ629070 Air Fry & Grill plech 
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie 
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech 
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu 
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou 
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ635000 Barbecue set 
• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare 
• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M 
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry 
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty 
• HZ915003 sklenený pekáč 
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m 
• SZ72010 predĺženie aquaStop

HS958GCB1
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom 
• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom 
• HZ617000 forma na pizzu 
• HZ629070 Air Fry & Grill plech 
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie 
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech 
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu 
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou 
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ635000 Barbecue set 
• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare 
• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M 
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry 
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty 
• HZ915003 sklenený pekáč 
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

HN978GMB1
• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom 
• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom 
• HZ617000 forma na pizzu 
• HZ629070 Air Fry & Grill plech 
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie 
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech 
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu 
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou 
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ634000 kombinovaný rošt 
• HZ635000 Barbecue set 
• HZ636000 sklenená panvica 
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry 
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty 
• HZ915003 sklenený pekáč 
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay 
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Pro
• rýchloohrev
• coolStart
• halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  rúra na pečenie s 13 druhmi ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie 
tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 71 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 5
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou

Čistenie • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 40 °C2)

• bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 585–595 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

•  dĺžka sieťového kábla: 120 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
•  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ538000 varioClip rail, štandardný výsuv
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ633001 veko na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica s mriežkou
• HZ633073 smaltovaná profesionálna panvica
• HZ634000 kombinovaný rošt
• HZ635000 Barbecue set
• HZ636000 sklenená panvica
• HZ638000 varioClip rail Plus, plne výsuvný, štandardný
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ915003 sklenený pekáč
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 215 €

Vstavané rúry s TFT-Touchdisplay Plus a TFT-Touchdisplay | Siemens studioLine

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-
Touchdisplay

NOVINKA

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/dolný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
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iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra 
s mikrovlnami
CM978GNB1 

iQ700 | Vstavaná kompaktná kombi. 
parná rúra s pripojením na vodu
CS958GDD1 

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine • ovládanie touchControl • sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
• elektronické hodiny • automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
•  bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným 

zostávajúcim časom
• rýchloohrev • coolStart
•  Crisp Finish – odstraňuje prebytočnú vlhkosť z vnútorného 

priestoru na varenie, vaše jedlo bude krásne chrumkavé
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Pro
• elektronické hodiny • automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty • ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Pro
•  roastingSensor Plus – teplotná sonda s predpokladaným 

zostávajúcim časom
•  bakingSensor Plus – senzor pečenia s predpokladaným 

zostávajúcim časom • rýchloohrev • coolStart
• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• dualLED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• pevné pripojenie na vodu s aquaStopom
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  kompaktná rúra s mikrovlnami s 21 druhmi ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný 
gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch jemný, 
horný/spodný ohrev jemný, mikrovlnný ohrev, 4D horúci vzduch + 
mikrovlny, horný/spodný ohrev + MW, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu + mikrovlny

•  max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovĺn (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou

•  inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je 
regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 45 l

•  kompaktná kombinovaná parná rúra s 24 druhmi ohrevu: 
4D horúci vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, 
veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart 
(hlboko zmrazené jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé 
varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, horúci vzduch 
jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 100 %, regeneračný 
ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, rozmrazovanie, sous-
vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + para, 4D horúci vzduch + 
para, horný/spodný ohrev + para

• elektronická regulácia teploty 30–250 °C
• fullSteam Plus 120 °C
• vnútorný objem: 47 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 
•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný 

výsuv), odolný pri pyrolýze

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail Plus so stop funkciou 

Čistenie • activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

• ecoClean katalytické čistenie: strop, zadná stena, bočné steny
• humidClean – hydrolytické čistenie
• ecoClean Plus – prídavný čistiaci program pri silnejšom znečistení

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 30 °C2)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí

• teplota skla dvierok max. 40 °C2) • bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

•  dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,3 kW

Príslušenstvo rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, 
dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 
nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou • HZ531010 plech na 
pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 hlboký 
smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma 
na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech 
na pečenie • HZ632070 hlboký smaltovaný plech • HZ634000 
kombinovaný rošt • HZ636000 sklenená panvica • HZ66X600 dekoračná 
lišta pre vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 dekoračná lišta pre zakrytie 
pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty  
• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy • HZ531010 plech na 
pečenie s nepriľnavým povrchom • HZ532010 hlboký smaltovaný plech 
s nepriľnavým povrchom • HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry 
& Grill plech • HZ631070 smaltovaný plech na pečenie • HZ632070 hlboký 
smaltovaný plech • HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na 
varenie v pare • HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti 
M • HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu • HZ66X650 
dekoračná lišta na zakrytie pohľadovej hrany dna rúry • HZ6BMA00 medzid-
no a dekoračné lišty • HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový ká-
bel, dĺžka 3 m • SZ72010 predĺženie aquaStop

Cena* 2 429 € 2 429 €

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Pro

TFT-Touch-
display Pro

activeClean®

NOVINKA NOVINKA
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Vstavané kompaktné rúry s TFT-Touchdisplay Pro a TFT-Touchdisplay Plus | Siemens studioLine

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

 

iQ700 | Vstavaná kompaktná 
kombinovaná parná rúra
CS936GAB1 

iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra 
s mikrovlnami
CM936GAB1

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Plus
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Plus • rýchloohrev • coolStart
• steamBoost – 3 minúty intenzívnej pary
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora mimo varný priestor
• chladiaci ventilátor • Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay Plus
• elektronické hodiny
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Plus 
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  kombinovaná parná rúra s 22 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, 
horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň pre pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie 
tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, para 
100 %, regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, 
rozmrazovanie, sous-vide, gril s cirkuláciou vzduchu, ohrev + 
para, 4D horúci vzduch + para, horný/spodný ohrev + para

• elektronická regulácia teploty 30–250 °C
• fullSteam Plus 120 °C
• vnútorný objem: 45 l

•  kompaktná rúra s mikrovlnami s 19 druhmi ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horný/spodný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný 
gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlboko zmrazené 
jedlo), spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie 
tepla, horúci vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, mikrovln-
ný ohrev, 4D horúci vzduch + mikrovlny, horný/spodný ohrev  
+ MW, veľkoplošný gril, maloplošný gril, gril s cirkuláciou vzduchu 
+ mikrovlny

•  max. výkon: 900 W; 5 nastavení výkonu mikrovĺn (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, boost) s invertorovou technológiou

•  inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je 
regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 45 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3
• závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail so stop funkciou

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 
•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv (štandardný 

výsuv)

Čistenie • ecoClean katalytické čistenie: zadná stena
• humidClean – hydrolytické čistenie

• ecoClean katalytické čistenie: zadná stena
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 40 °C1)

• bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, detská poistka
• tlačidlo start, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+2)

• teplota skla dvierok max. 40 °C1)

• tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

•  dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,3 kW

•  dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Príslušenstvo špongia na umývanie, rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech, 
dierovaná parná nádoba (veľkosť M), dierovaná parná nádoba (veľkosť XL), 
nedierovaná parná nádoba (veľkosť M)

rošt, smaltovaný plech, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ638D00 varioClip rail Plus, plne výsuvný, určený na varenie v pare
• HZ66D52 dierovaná a nedierovaná parná nádoba veľkosti M
• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ634000 kombinovaný rošt
• HZ636000 sklenená panvica
• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč • HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 825 € 1 825 €

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Plus
TFT-Touch-
display Plus

NOVINKA

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

TFT-Touch-
display Plus

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

 

iQ700 | Vstavaná kompaktná parná 
rúra
CD914GXB1 

iQ700 | Vstavaná kompaktná rúra 
na pečenie
CB974GKB1 

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

Komfort • Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay
• elektronické hodiny
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Plus 
• LED osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• ukazovateľ stavu zásobníka na vodu
• umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

• Oven Assistant s hlasovým ovládaním
• TFT-Touchdisplay
• elektronické hodiny
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty 
• ukazovateľ predohrevu 
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok 
• cookControl Plus
• rýchloohrev
• coolStart
• halogénové osvetlenie, osvetlenie rúry so separátnym vypínaním
• chladiaci ventilátor
• Home Connect pripojenie cez Wi-Fi

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, 
regeneračný ohrev (ohrievanie pokrmov), kysnutie cesta, 
rozmrazovanie, sous-vide

• elektronická regulácia teploty 30–100 °C
• vnútorný objem: 38 l

•  kompaktná rúra s 11 druhmi ohrevu: horný/spodný ohrev, 
cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, spodný 
ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie teploty, horúci 
vzduch jemný, horný/spodný ohrev jemný, horúci vzduch

• elektronická regulácia teploty 30–300 °C
• vnútorný objem: 47 l

Výsuvný 
systém

• počet úrovní pre zasunutie plechu: 3 • počet úrovní pre zasunutie plechu: 3
•  závesné rošty, plne výsuvný varioClip rail so stop funkciou, 

odolný pri pyrolýze

Čistenie • celosklenená vnútorná strana dvierok
• antikorový vnútorný priestor

• activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• teplota skla dvierok max. 40 °C1)

• tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí

• teplota skla dvierok max. 30 °C1)

• elektronický zámok dverí, tlačidlo štart
• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry 
• ukazovateľ zvyškového tepla, spínač kontaktu dverí
• energetická trieda (podľa EÚ 65/2014): A+1)

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
• rozmery niky: 450–455 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

•  dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 1,75 kW

•  dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 2,9 kW

Príslušenstvo špongia na umývanie, dierovaná parná nádoba (veľkosť L), nedierovaná 
parná nádoba (veľkosť L)

rošt, smaltovaný hlboký plech

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč

• HZ327000 kameň na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ530000 2 smaltované slime size hlboké plechy
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom
•  HZ532010 hlboký smaltovaný plech s nepriľnavým keramickým povrchom
• HZ538000 1 varioClip rail, štandardný výsuv
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ629070 Air Fry & Grill plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 hlboký smaltovaný plech
• HZ634000 kombinovaný rošt
• HZ638070 1 varioClip rail, plne výsuvný, odolný pri pyrolýze
• HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu
• HZ66X650 dekoračná lišta na pohľadovú hranu dna rúry
• HZ6BMA00 medzidno a dekoračné lišty
• HZ915003 sklenený pekáč
• HZG0AS00 sieťový kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 579 € 1 215 €

TFT-
Touchdisplay

Parná rúra

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

Oven Assistant
s hlasovým
ovládaním

activeClean®
TFT-
Touchdisplay

NOVINKANOVINKA
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Kompaktné rúry | Siemens studioLine
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iQ700 | Vstavaný plnoautomatický kávovar 
s pripojením na vodu
CT918L1D0 

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl

Chuť • až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect)
• funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody
• aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierne, vyvážené, výrazné)
• nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje
• inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja
• aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania

Komfort • TFT-Touchdisplay Pro 
• pevné pripojenie na vodu s aquaStopom pre automatické doplňovanie zásobníka na vodu
• Obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov
•  automatická detekcia množstva mlieka – vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú škatuľu mlieka alebo vašu individuálnu nádobu
• funkcia kanvice na kávu
• výškovo nastaviteľný výpust (až 15 cm vysoké poháre)
• oneTouch DoubleCup – získajte dva šálky iba stlačením tlačidla
• 2,4l odnímateľný zásobník na vodu

Výkon • ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebeniu
• vodné čerpadlo s tlakom 19 barov

Hygiena • autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji
• calc’nClean – kombinovaný odvápňovací a čistiaci program pre menšie úsilie
• odnímateľná sparovacia jednotka – pre jednoduché a hygienické čistenie
• vhodné do umývačky: výpust na nápoje, odkvapkávacia miska
• automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra

Home  
Connect

• diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek
• coffeePlaylist – vyberte v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí
• ďalšie know-how týkajúce sa kávy
• aktualizácia softvéru – vždy najnovší stav softvéru
• online podpora
•  Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. 

Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.

Rôzne • integrovaná 0,7l nádoba na mlieko
• 500g nádoba na kávové zrno s vekom na ochranu arómy
• osvetlený výdaj kávy a okolia
• nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový)
• detská poistka

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm
• rozmery niky: 455 × 594 × 385 mm

Príslušenstvo 1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody

Zvláštne 
príslušenstvo

• TZ80001A čistiace tablety
• TZ70003 vodný filter BRITA Intenza
• TZ80002A odvápňovacie tablety
• TZ80004A set na starostlivosť o plnoautomatické kávovary 
• TZ80009N nádoba na mlieko

Cena* 3 190 €

TFT-Touch-
display Pro

NOVINKA
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Vstavané kávovary s TFT-Touchdisplay Pro | Siemens studioLine

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

 

iQ700 | Vstavaný plnoautomatický kávovar  

CT918L1B0 

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design
• hlasové ovládanie

Dizajn • ovládanie touchControl

Chuť • až 29 rôznych kávových špecialít (v ponuke spotrebiča a aplikácie Home Connect)
• funkcia teplého mlieka, mliečnej peny a horúcej vody
• aromaSelect – 3 rôzne aromatické profily (mierne, vyvážené, výrazné)
• nastaviteľný pomer mlieka pre klasické mliečne nápoje
• inteligentné nastavenie sily – adaptívna príprava kávy na základe sily a veľkosti nápoja
• aromaDouble Shot – menšia horkosť vo veľkých nápojoch vďaka dvom procesom sparovania

Komfort • TFT-Touchdisplay Pro 
• Obľúbené nápoje: uloží až 30 individuálnych nápojov
•  automatická detekcia množstva mlieka – vhodné pre nádobu v balení spotrebiča, litrovú škatuľu mlieka alebo vašu individuálnu nádobu
• funkcia kanvice na kávu
• výškovo nastaviteľný výpust (až 15 cm vysoké poháre)
• oneTouch DoubleCup – získajte dva šálky iba stlačením tlačidla
• 2,4l odnímateľný zásobník na vodu

Výkon • ceramDrive – vysokokvalitný keramický mlynček odolný proti opotrebeniu
• vodné čerpadlo s tlakom 19 barov

Hygiena • autoMilk Clean – automatické čistenie parou po každom nápoji
• calc’nClean – kombinovaný odvápňovací a čistiaci program pre menšie úsilie
• odnímateľná sparovacia jednotka – pre jednoduché a hygienické čistenie
• vhodné do umývačky: výpust na nápoje, odkvapkávacia miska
• automatické pripomenutie čistenia, odvápnenia alebo výmeny vodného filtra

Home  
Connect

• diaľkové ovládanie – ovládajte svoj spotrebič odkiaľkoľvek
• coffeePlaylist – vyberte v aplikácii niekoľko nápojov a pripravte si ich vo vami zvolenom poradí
• ďalšie know-how týkajúce sa kávy
• aktualizácia softvéru – vždy najnovší stav softvéru
• online podpora
•  Zabezpečenie: bezpečnosť je najvyššou prioritou Home Connect. Aplikácia Home Connect bola testovaná a certifikovaná podľa TÜV IT. 

Šifrovaný prenos dát cez protokol Home Connect chráni pred neoprávneným prístupom.

Rôzne • integrovaná 0,7l nádoba na mlieko
• 500g nádoba na kávové zrno s vekom na ochranu arómy
• osvetlený výdaj kávy a okolia
• nastaviteľný stupeň mletia (viacúrovňový)
• detská poistka

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 449 × 558 × 376 mm
• rozmery niky: 455 × 594 × 385 mm

Príslušenstvo 1 vodný filter BRITA Intenza, 2 čistiace tablety, 1 tableta na odstránenie vodného kameňa, testovacie prúžky na tvrdosť vody

Zvláštne 
príslušenstvo

• TZ80001A čistiace tablety
• TZ70003 vodný filter BRITA Intenza
• TZ80002A odvápňovacie tablety
• TZ80004A set na starostlivosť o plnoautomatické kávovary 
• TZ80009N nádoba na mlieko

Cena* 2 990 €

TFT-Touch-
display Pro

NOVINKA
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iQ700 | Vstavaná mikrovlnná rúra 

CE932GXB1

iQ700 | Vstavaná mikrovlnná rúra
BF922L1B1 (záves dverí vľavo)

BF922R1B1 (záves dverí vpravo)

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design •  blackSteel Design

Dizajn • ovládanie touchControl
• sklenená rukoväť studioLine

• ovládanie touchControl

Komfort • TFT-Touchdisplay
• elektronické hodiny
• softClose – tlmené zatváranie dvierok 
• cookControl 10
•  3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie 

s mikrovlnami
•  quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon 

počas 30 sekúnd
• LED osvetlenie
• chladiaci ventilátor

• TFT-Touchdisplay
• elektronické hodiny
• cookControl 7
•  3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie 

s mikrovlnami
•  quickStart: jedno stlačenie na maximálny mikrovlnný výkon 

počas 30 sekúnd
• LED osvetlenie
• rúra s bočným otváraním (záves podľa modelu)
• elektronické otváranie dverí
• chladiaci ventilátor

Typ rúry/druh 
ohrevu

•  max. výkon: 1 000 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 
600 W, 1 000 W

•  inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je 
regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.

• gril 1,9 kW
•  kombinovateľné stupne výkonu grilu a mikrovĺn 90 W, 180 W, 

360 W, 600 W
• vnútorný objem: 36 l

•  max. výkon: 900 W; 5 stupňov výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 
600 W, 900 W

•  inteligentná invertorová technológia: maximálny výkon je 
regulovaný až na 600 W pri dlhšej prevádzke.

• vnútorný objem: 21 l

Čistenie • katalytické čistenie stropu
• humidClean – hydrolytické čistenie
• antikorový vnútorný priestor, sklenené dno

• humidClean – hydrolytické čistenie
• antikorový vnútorný priestor, sklenené dno

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• tlačidlo štart
• bezpečnostné vypínanie rúry 
• spínač kontaktu dvier

•  tlačidlo štart
• bezpečnostné vypínanie rúry 
• spínač kontaktu dvier

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 455 × 594 × 564 mm
• rozmery niky: 450 × 560 × 550 mm

• rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm
• rozmery niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 3,1 kW

• dĺžka sieťového kábla: 175 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 1,22 kW

Príslušenstvo vkladací rošt

Zvláštne 
príslušenstvo

•  HZ66X600 dekoračná lišta na vertikálnu inštaláciu

Cena* 1 289 € 895 €

TFT-
Touchdisplay cookControl

softClosing
Door

TFT-
Touchdisplay cookControl

60
cm

šírkaZávěsné dveře

NOVINKA NOVINKA

60
cm

šírka
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* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Vstavané mikrovlnné rúry a zásuvky | Siemens studioLine

iQ700 | Vstavaná vákuovacia zásuvka 

BV910E1B1

studioLine 
exkluziv

• ovládací osvetlený panel touchControl 

Úrovne 
vákuovania

•  3 stupne vákuovania pre vákuovanie mimo zásuvky, max. 90 %
•  3 stupne procesu vákuovania v zásuvke, max. 99 %
•  3 stupne tepelného zatavenia pre rôzne materiály a hrúbky vrecúšok

Komfort •  push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny
•  automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní mimo zásuvky
• sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo
• antikorový vnútorný priestor
• objem: 8 l

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

•  spínač kontaktu dvier

Rozmery  
(V × Š × H)

•  rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm
•  rozmery niky: 362–382 × 560–568 × 300 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 0,32 kW

Príslušenstvo •  vákuovacie vrecúško, malé (50 ks), vákuovacie vrecúško, veľké 
(50 ks), adaptér na vysávanie mimo komory, hadička na vysáva-
nie, adaptér pre hrdlá fliaš, uzávery pre vákuovanie fliaš

Cena* 2 755 €

NOVINKA

iQ700 | Vstavaná multifunkčná 
ohrevná zásuvka
BI910C1B1

studioLine 
exkluziv

• ovládací osvetlený panel touchControl 

Komfort •  koncept jednoduchej obsluhy
• ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla
• maximálne naplnenie: 64 ks espresso šálok alebo 12 ks tanierov
•  nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 °C do 80 °C (povrchová 

teplota ohrevného dna z tvrdeného skla)
•  push&pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny
• ovládanie pomocou senzorových tlačidiel

Typ rúry/druh 
ohrevu

• objem: 20 l • naplnenie max. 25 kg
•  pomalé varenie, udržiavanie teploty, nahrievanie tanierov, nahrieva-

nie šálok

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• spínač kontaktu dvier

Rozmery  
(V × Š × H)

•  rozmery spotrebiča: 140 × 594 × 548 mm
•  rozmery niky: 140 × 560–568 × 550 mm

Technické 
informácie

• dĺžka sieťového kábla: 150 cm
• napätie: 220–240 V
• celkový príkon elektro: 0,82 kW

Cena* 689 €

NOVINKA

 

iQ500 | Mikrovlnná rúra 

BF425LMB0 (záves dverí vľavo)

studioLine 
exkluziv

•  blackSteel Design

Komfort •  LED displej
• elektronické hodiny
• pamäťová funkcia
•  4 programy na rozmrazovanie a 3 programy 

na varenie s mikrovlnami
• pamäťová funkcia (1 pamäťové miesto)
• cookControl7
• LED osvetlenie
• tlačidlo info, tlačidlo otvárania
• sklenený otočný tanier 25,5 cm

Typ rúry/druh 
ohrevu

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

• vnútorný objem: 20 l

Čistenie • humidClean – hydrolytické čistenie

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnosť

• bezpečnostné vypínanie rúry
• spínač kontaktu dvier

Rozmery  
(V × Š × H)

• rozmery spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm
•  rozmery niky: 362–365 × 560–568 × 

300 mm

Technické 
informácie

• na inštaláciu do hornej aj vysokej skrinky
• dĺžka sieťového kábla: 130 cm
• celkový príkon elektro: 1,27 kW

Príslušenstvo 1× otočný tanier

Zvláštne 
príslušenstvo

Cena* 465 €

lightControl

cookControl

 
mikrovlny
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Flexibilita  
na najvyššej 
úrovni 

cookConnect
System

Tímová práca: varná doska 
a odsávač pár
S funkciou cookConnect spolu 
varná doska a odsávač pár navzá-
jom komunikujú prostredníctvom 
Wi-Fi a automaticky prispôsobujú 
svoje nastavenia.

Informácie na prvý pohľad
Pri varení s activeLight Plus všetko 
uvidíte v úplne novom svetle. 
Vďaka inteligentným LED pásikom, 
ktoré svietia po bokoch, ihneď 
rozpoznáte zapnutú varnú plochu 
a zvolenú funkciu. Varenie nebolo 
nikdy také intuitívne.

activeLight
Plus 

Väčšia sloboda pri varení – presne podľa vášho gusta: 
indukčné varné dosky studioLine.

varioInduktion 
Plus

Veľa priestoru, veľa zábavy 
S indukčnými doskami s vario 
zónami máte k dispozícii viac 
priestoru a môžete si tak varenie 
užiť naplno. Indukcia automaticky 
rozpozná počet, veľkosť a tvar 
riadu a teplo prenesie priamo do 
hrncov a na potraviny bez toho, 
aby sa zahrievala samotná varná 
doska.

Väčšia flexibilita pre ešte viac 
možností 
S celoplošnou indukčnou varnou 
doskou freeInduction Plus môžete 
na varnej doske ľubovoľne 
presúvať až šesť hrncov a panvíc 
rôznych veľkostí a nemusíte sa 
nijako obmedzovať varnými 
zónami.

freeInduction
Plus
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Indukčné varné dosky – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča. 
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Indukčné varné dosky

EZ977KZY1E 4 249 € fazeta 90 l l l l l l l 33

EZ907KZY1E 4 249 € bez 
rámčeka1) 90 l l l l l l l 33

EX907KXX5E 2 165 € bez 
rámčeka1) 90 l l l l Plus l l l 33

EX977NXV6E NOVINKA 1 619 € fazeta 90 l l l l l l l 34

EX878LYV5E 1 619 € fazeta 80 l l l l Plus l l 34

EX877NYV6E NOVINKA 1 375 € fazeta 80 l l l l Plus l l 35

EX807NYV6E NOVINKA 1 375 € bez 
rámčeka1) 80 l l l l Plus l l 35

EH877FVC5E 1 015 € fazeta 80 l l l 35

EX677NYV6E NOVINKA 1 215 € fazeta 60 l l l l Plus l l 36

EX607NYV6E NOVINKA 1 215 € bez 
rámčeka1) 60 l l l l Plus l l 36

EH677FFC5E    809 € fazeta 60 l l l 36
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Indukčné varné dosky | Siemens studioLine

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

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

  

Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ700 | Varná doska freeInduction 
Plus, 90 cm
EZ977KZY1E
EZ907KZY1E (bez obr.)

iQ700 | Varná doska flexInduction, 
90 cm

EX907KXX5E

studioLine 
exkluziv

•  freeInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru možno vďa-
ka celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť súčasne až 
6 hrncov alebo panvíc na ktorékoľvek miesto

• blackSteel design
• activeLight Plus – optický sprievodca počas varenia

• dotykový displej v českom jazyku
• blackSteel design

Komfort • dotykový TFT 6,2“ displej
•  cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaistí 

precízne riadenie teploty počas procesu varenia v 5 teplotných 
úrovniach (senzor je súčasťou výbavy varnej dosky)

• súčasne možno používať až 6 hrncov a panvíc
•  60 induktorov: celková flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia 

varnej nádoby
• flexMotion – automatický prenos nastavenia
• cookControl Plus
•  powerMove – možnosť rozdeliť flexibilnú varnú zónu 

do niekoľkých zón úrovní výkonu
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• timer, minútky 
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie
• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)
• akustický signál – polyfónne melódie

• dotykový TFT displej
• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty
•  cookingSensor Plus – špeciálny teplotný senzor, ktorý zaistí 

precízne riadenie teploty počas procesu varenia v 5 teplotných 
úrovniach (senzor je súčasťou výbavy varnej dosky)

• 5 indukčných varných zón
• 3× flexZone
• flexMotion – automatický prenos nastavenia
• powerMove Plus
• cookControl Plus
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• timer
• minútky 
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie
• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)

Bezpečnosť • rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 3-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

• rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť • panBoost – powerBoost pre panvice
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

• panBoost – powerBoost pre panvice
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

• plošná indukčná varná zóna veľkosti 3200 cm2

• 17 stupňov výkonu
•  1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna 

alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 
1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná 
zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

EZ977KZY1E:
• spotrebiča: 61 × 912 × 520 mm
• na inštaláciu: 61 × 880 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

EZ907KZY1E:
• spotrebiča: 76 × 892 × 512 mm
• na inštaláciu: 76 × 896 × 516 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

• spotrebiča: 56 × 892 × 512 mm
• na inštaláciu: 56 × 896 × 516 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 7,4 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (150 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

• príkon: 11,1 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 4 249 € 2 165 €

freeInduction
Plus

cookConnect
System

activeLight
Plus 

powerMove
Pro

cookConnect
System

powerMove 
Plus varioMotion

fryingSensor 
Plus
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Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ700 | Varná doska flexInduction 
Plus, 90 cm
EX977NXV6E

iQ700 | Varná doska flexInduction 
Plus, 80 cm
EX878LYV5E

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• deepBlack Edition

• blackSteel Design
• activeLight

Komfort • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)
• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty
• 5 indukčných varných zón
• flexInduction Plus
• flexMotion – automatický prenos nastavenia
• powerMove Plus
•  varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru 

a veľkosti umiestneného riadu
• timer
• minútky
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie
• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)

• ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)
• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty
• 4 indukčné varné zóny
• flexInduction Plus
• flexMotion – automatický prenos nastavenia
• powerMove Plus
•  varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru 

a veľkosti umiestneného riadu
• timer
• minútky 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie
• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)

Bezpečnosť • rozpoznanie prítomnosti hrnca
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky
• bezpečnostné vypínanie
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

• rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť • panBoost – powerBoost pre panvice
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

• panBoost – powerBoost pre panvice
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna 
alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 
1× Ø 300 mm × 240 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná 
zóna; 1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
varná zóna alebo 2× Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
varná zóna

• 17 stupňov výkonu

•  1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná 
varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. 
výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW 
(max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

• spotrebiča: 51 × 912 × 520 mm
• na inštaláciu: 51 × 880 × 490–500 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

• spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm
• na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 11,1 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

• príkon: 7,4 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 1 619 € 1 619 €

activeLight 
cookConnect
System

fryingSensor 
Plus

powerMove 
Plus activeLight 

cookConnect
System

fryingSensor 
Plus

powerMove 
Plus

NOVINKA
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Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ700 | Varná doska flexInduction 
Plus, 80 cm
EX877NYV6E
EX807NYV6E (bez obr.)

iQ100 | Indukčná varná doska, 80 cm 

EH877FVC5E

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• deepBlack Edition

• blackSteel Design
• deepBlack Edition

Komfort • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)
• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty
• 4 indukčné varné zóny
• flexInduction Plus
• flexMotion – automatický prenos nastavenia
• powerMove Plus
•  varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru 

a veľkosti umiestneného riadu
• timer
• minútky 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie
• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)

• ovládanie touchSlider
• fryingSensor so 4 stupňami teploty
• 5 indukčných varných zón
• timer
• minútky 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart

Bezpečnosť • rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

• rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť • panBoost – powerBoost pre panvice
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná 
varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukčná varná zóna; 1× Ø 400 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. 
výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW 
(max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

•  1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

EX877NYV6E:
• spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm
• na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 30 mm

EX807NYV6E:
• spotrebiča: 56 × 792 × 512 mm
• na inštaláciu: 56 × 796 × 516 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

• spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm
• na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 7,4 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

• príkon: 7,4 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 1 375 € 1 015 €

touchSlider Induktion fryingSensor
cookConnect
System

powerMove 
Plus

fryingSensor 
Plus

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

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

NOVINKA
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Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ700 | Varná doska flexInduction 
Plus, 60 cm
EX677NYV6E
EX607NYV6E (bez obr.)

iQ300 | Indukčná varná doska, 
60 cm

EH677FFC5E

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• deepBlack Edition

• blackSteel Design
• deepBlack Edition

Komfort • ovládanie Blue dual lightSlider (modré podsvietenie)
• fryingSensor Plus s 5 stupňami teploty
• 4 indukčné varné zóny
• flexInduction Plus
• flexMotion – automatický prenos nastavenia
• powerMove Plus
•  varné zóny sa automaticky spoja alebo rozdelia podľa tvaru 

a veľkosti umiestneného riadu
• timer
• minútky 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená kontrola a ovládanie
• systém cookConnect (s vhodným odsávačom pár)

• ovládanie touchSlider
• fryingSensor Plus so 4 stupňami teploty
•  4 indukčné varné zóny, z toho jedna varná zóna s rozšírením na 

zónu pečenia
• timer
• minútky 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart

Bezpečnosť • rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

• rozpoznanie prítomnosti hrnca 
• funkcia powerManagement – nastavenie max. príkonu dosky 
• bezpečnostné vypínanie 
• detská poistka
• funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. na čistenie
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť • panBoost – powerBoost pre panvice
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná 
varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukčná varná zóna; 1× Ø 380 mm × 230 mm, 3,3 kW (max. 
výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 2,2 kW 
(max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

•  1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

EX677NYV6E:
• spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm
• na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

EX607NYV6E:
• spotrebiča: 56 × 572 × 512 mm
• na inštaláciu: 56 × 576 × 516 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

• spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm
• na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 7,4 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

• príkon: 7,4 kW
• pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 1 215 € 809 €

cookConnect
System touchSlider Induktion fryingSensor

fryingSensor 
Plus

NOVINKA

36



Indukčné varné dosky | Siemens studioLine

37



Inovácie všade 
       okolo nás
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Ovládajte odsávač pár odkiaľkoľvek. V aplikácii 
Home Connect môžete kedykoľvek prepínať 
úroveň výkonu alebo meniť farbu osvetlenia 
jednoducho z telefónu, tabletu alebo 
inteligentných hodiniek. Vďaka partnerstvu 
so službou Amazon Alexa môžete odsávač pár 
ovládať aj hlasovými príkazmi. Aké chytré! 

cookConnect
System

Tímová práca: varná doska 
a odsávač pár 
S funkciou cookConnect spolu 
varná doska a odsávač pár navzá-
jom komunikujú prostredníctvom 
Wi-Fi a automaticky prispôsobujú 
svoje nastavenia.

Náladové alebo bodové svetlo 
Pomocou emotionLight Pro 
môžete jednoducho zmeniť 
svetelnú náladu v kuchyni. Na 
výber je celkovo 256 rôznych 
farieb, kuchyňu teda môžete 
prispôsobiť svojmu vlastnému 
štýlu aj aktuálnej nálade – osvet-
lenie emotionLight Pro možno 
tiež pohodlne nastaviť v aplikácii 
Home Connect.

emotionLight
Pro

climate
Control Sensor

Raz odsať, prosím
Aktívny snímač kvality vzduchu 
meria intenzitu a úroveň znečiste-
nia výpary a automaticky nasta-
vuje potrebný výkon odsávača. 
Desať minút po ukončení varenia 
snímač kvality vzduchu automa-
ticky vypne odsávač varnej dosky 
a zaistí tak príjemnú atmosféru 
v kuchyni.

Dokonalé riešenie pre každý typ 
kuchynského priestoru
Vďaka efektívnej cirkulačnej 
technológii cleanAir Plus zostáva 
izbový vzduch v zime aj v lete tam, 
kde má byť – v miestnosti. Pretože 
bez odvetrávacieho kanála sa 
nemôže zahriaty ani klimatizovaný 
vzduch odvádzať von. To pomáha 
šetriť energiu.

Ventilačné systémy | Siemens studioLine
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Pripravené pre 
všetky typy riadu. 
Pripravené na  
váš štýl varenia.

varioMotion

Automaticky preberá zvolenú 
teplotu  
Funkcia varioMotion si ukladá 
všetky vaše nastavenia teploty. 
Ak panvicu presuniete na inú 
varnú zónu, automaticky sa jej 
teplote prispôsobí. Vy sa tak 
môžete sústrediť na to, čo je 
naozaj dôležité: na chuť.

Teplo tam, kde treba 
Varné dosky s funkciou vario 
automaticky rozpoznajú veľkosť 
a tvar riadu. Ak treba dve varné 
zóny spojiť do jednej veľkej varnej 
plochy, stačí jediný dotyk prsta. 
Nezáleží na tom, či používate 
obdĺžnikový pekáč alebo viac 
malých hrncov, kde varíte omáčky 
a prílohy: teplo sa koncentruje 
iba tam, kde treba. Funkcie 
varioMotion a powerMove Plus 
ponúkajú ešte väčšiu flexibilitu.

flexInduction

Už po prvom varení s inductionAir Plus 
si nebudete vedieť predstaviť, že by to 
bolo inak. Minimalistický dizajn je totiž 
prepracovaný do posledného detailu. Vďaka 
integrovanému odsávaču pár v jednej rovine 
s doskou je využitý každý centimeter miesta: 
a vy môžete použiť aj veľké kusy riadu 
a ľubovoľne presúvať hrnce či panvice po 

celej ploche dosky. Mnohokrát osvedčená 
indukčná technológia a senzorické funkcie 
zaručujú jednoduché varenie bez akých-
koľvek starostí. Niektoré modely varných 
dosiek sú navyše vybavené indukciou vario 
alebo kombinovateľnými zónami.

40



powerMove 
Plus

Varenie, dusenie, udržiavanie 
tepla – jedným dotykom 
Pomocou funkcie powerMove Plus 
môžete varnú dosku rozdeliť na 
tri varné zóny s rôznymi výkonmi. 
Vpredu možno napríklad smažiť, 
uprostred variť a v zadnej časti 
udržiavať teplotu jedla: prípravu 
aj zložitejšieho menu s niekoľkými 
chodmi zvládnete jednoducho 
dotykom prsta.

Väčšia flexibilita pre veľké hrnce 
a panvice
Dve klasické varné zóny môžete 
spojiť do jednej veľkej varnej 
plochy s kombinovanou indukciou. 
Opäť sa stačí len dotknúť prstom. 

Combi-Induction

fryingSensor 
Plus

Vždy absolútne presne
Je teplota v panvici perfektná? 
To spozná a zobrazí integrovaný 
senzor smaženia. Automaticky 
potom udržuje konštantnú teplotu 
tak dlho, ako potrebujete: či už 
dostanete chuť na dozlatista 
upečené omelety, dokonale 
prepečené steaky alebo čo 
najkrehkejšiu zeleninu. 

Varte, ale neprevarte  
Senzor varenia cookingSensor 
Plus kontroluje nastavenú úroveň 
teploty v hrnci a v prípade potreby 
ju automaticky upraví. Vďaka tejto 
inteligentnej funkcii sa môžete 
rozlúčiť s rozvarenými cestovinami 
a nemusíte neustále stáť pri spo-
ráku a hrnce kontrolovať: môžete 
si odpočinúť alebo sa venovať 
príprave slávnostnej tabule či 
svojim hosťom. 

cookingSensor 
Plus
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Nápadne
   nenápadný

cookConnect
System

Tímová práca: varná doska 
a digestor 
S funkciou cookConnect spolu 
varná doska a digestor komuni-
kujú.* Odsávač glassdraftAir sa 
zapne automaticky, keď začnete 
variť, a potom ho môžete ľahko 
ovládať priamo z varnej dosky. 
Snímač kvality vzduchu neustále 
meria intenzitu výparov a pachov 
vznikajúcich pri varení a podľa 
potreby plne automaticky upravuje 
výkon odsávača.

Otvorený pohľad do priestoru 
a žiadne výpary z varenia?  
Elegantný odsávač pár 
glassdraftAir je zabudovaný za 
varnou doskou Siemens a objaví sa 
iba v prípade potreby. Technológia 
Guided Air vytvára za sklom 
vzdušnú stenu, ktorá zlepšuje 
prúdenie vzduchu – a vy si 
môžete užívať otvorený výhľad do 
priestoru a dokonale tichý výkon 
odsávania všetkých varných zón.

Guided Air

Stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens zaujme 
neobvyklým dizajnom, veľmi kvalitnými materiálmi 
a vynikajúcim výkonom odsávania – dokonalý spotrebič 
do modernej otvorenej kuchyne.

42
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Náladové alebo bodové svetlo 
Pomocou emotionLight Pro mô-
žete vytvoriť dokonalú atmosféru 
pre akúkoľvek náladu či príležitosť. 
V aplikácii Home Connect si 
možno nastaviť LED osvetlenie 
a prispôsobiť farbu podsvietenia 
akejkoľvek udalosti.

Účinný, odolný a tichý 
Motor iQdrive je vybavený 
bezkefovým mechanizmom 
a je mimoriadne tichý. Senzory 
navyše automaticky upravujú 
rýchlosť odsávania a starajú sa tak 
o optimálny výkon.

emotionLight
Pro iQdrive
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Ventilačné systémy – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.
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Varné dosky inductionAir Plus s integrovaným odsávaním

EX877NX68E 
fazeta
EX807NX68E 
bez rámčeka1) N

O
V

IN
K

A

3 075 € 

3 075 €
80 500 622 l Plus l Plus l l l 46

ED877FQ25E 
fazeta
ED807FQ25E 
bez rámčeka1)

2 549 € 

2 549 €
80 500 622 l l l l l 47

ED777FQ25E 
fazeta

2 309 € 70 500 622 l l l l l 48
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Stolný odsávač pár glassdraft Air

LD98WMM66
fazeta
LD98WMM65
bez rámčeka1) N

O
V

IN
K

A

2 635 € 90 501 775 l l l l 52

LD88WMM66
fazeta
LD88WMM65
bez rámčeka1)

2 429 € 80 501 775 l l l l 53

** senzor nie je súčasťou dodávky
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výkon 
odsávania 

v m3/h

ovládanie motor komfort osvetlenie
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Stropný 
odsávače

LR29CQS25 2 549 € 120 458 933 l l l l l l 56

LR99CQS25 2 249 € 90 458 933 l l l l l l 56

Stropný 
odsávač

LR97CBS25 1 785 € 90 458 798 l l l l l l 57

Ostrovčekové 
odsávače

LF91BUV55 1 479 € 90 597 980 l l l l l l 55

LF98BIR55 1 399 € 90 445 867 l l l l l 55

Ploché 
odsávače

LC97FVW62S 1 539 € 90 394 717 l l l l l l l l 59

LC97FLR62S 1 175 € 90 394 717 l l l l l l 59

Naklonené 
odsávače

LC91KWW62S 1 619 € 90 527 988 l l l l l l l l 58

LC98KLR62S 1 135 € 90 468 836 l l l l l l 58

Nástenné 
odsávače

LC91BUV55 1 095 € 90 601 964 l l l l l 60

LC97BIR55    935 € 90 427 702 l l l l l 60

Teleskopické 
odsávače

LI97SA561S    975 € 90 395 717 l l 61

LI67SA561S    809 € 60 392 700 l l 61

Nástenný 
odsávač

 NOVINKA LC96BBM65    569 € 90 372 604 l l 57

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

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Ventilačné systémy | Siemens studioLine
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studioLine 
exkluziv

•  cookingSensor Plus ready – možnosť dodatočne 
vybaviť teplotným senzorom, ktorý zaistí 
precízne riadenie teploty počas procesu varenia 
v piatich teplotných úrovniach

• blackSteel design pri fazetovom dizajne
• deepBlack Edition

Komfort •  ovládanie Blue dualLight Slider (modré 
podsvietenie)

• fryingSensor Plus s 5 úrovňami výkonu
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2× flexInduction
•  powerMove Plus – nastavenie 3 stupňov výkonu 

len posunutím hrnca
• funkcia quickStart
• funkcia reStart
• timer
• minútky

Bezpečnosť • rozpoznanie hrnca
•  funkcia powerManagement – nastavenie max. 

príkonu dosky
• bezpečnostné vypínanie
• detská poistka
•  funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. 

na čistenie
•  2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú 

varnú zónu
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť •  funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné 
zóny

• panBoost – powerBoost pre panvice

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 
3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 
2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 
1× Ø 400 mm × 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 
3,7 kW) indukčná varná zóna alebo 2× Ø 190 mm, 
2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

EX877NX68E: 
• spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
• na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

EX807NX68E: 
• spotrebiča: 227 × 792 × 512 mm
• na inštaláciu: 227 × 796 × 516 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 7,4 kW
•  pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez 

zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Integrovaný systém odvetrania

Možnosti 
inštalácie

Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou 
vzduchu.
•  súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky 

(4 pachové filtre a adaptér pre odvod vzduchu)
•  pre prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne 

príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)

Komfort •  automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej 
varnej zóny

• iQdrive: bezkefový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača 

(možné manuálne ovládanie)
•  dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút 

(odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre 

maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka pre zachytenie tekutín, 

vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým 
teplotám

•  horná ochranná jednotka pre kondenzáciu a zachytenie 
tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie 
v umývačke

•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 
tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie 
v umývačke

Výkon 
a spotreba1)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 
150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/
intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

• trieda energetickej účinnosti: B2)

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez 

vedenia alebo s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW

Príslušenstvo •  HZ390011 antikorový pekáč so skleneným vekom na zónu flexInduk-
cie • HZ390012 nadstavec na varenie v pare do HZ390011 

•  HZ390090 Wok panvica s mriežkou a sklenenou pokrievkou pre elek-
trické a indukčné dosky • HZ390210 panvica na pečenie (Ø 15 cm) 

•  HZ390220 panica na pečenie (Ø 19 cm) • HZ390230 panvica na 
pečenie (Ø 21 cm) • HZ39050 bezdrôtový senzor na varenie 

•  HZ390512 gril TeppanYaki na zónu flexIndukcie • HZ390522 gril na 
zónu flexIndukcie • HZ394301 spájacia lišta pre kombináciu s dos-
kami Domino • HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm 

•  HZ9SE030 3-dielna súprava riadu • HZ9SE040 4-dielna súprava 
riadu • HZ9SE060 6-dielna súprava riadu • HZ9VEDU0 akus-
tické filtre (pre odťah von) • HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtre 
(náhradné) • HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtre (náhradné) 

• prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50

  
 

Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ700 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm 

EX877NX68E
EX807NX68E (bez obr.)

flexInduction
Dual
lightSlider

fryingSensor 
Plus

powerMove 
Plus

climate
Control Sensor

Cena* 3 075 €

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

2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Indukčné varné dosky s odsávaním | Siemens studioLine

studioLine 
exkluziv

• blackSteel design pri fazetovom dizajne
• deepBlack Edition

Komfort • ovládanie touchSlider
• fryingSensor so 4 úrovňami výkonu
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones
• powerMove 
• funkcia quickStart
• funkcia reStart
• timer
• minútky

Bezpečnosť • rozpoznanie hrnca
•  funkcia powerManagement – nastavenie max. 

príkonu dosky
• bezpečnostné vypínanie
• detská poistka
•  funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. 

na čistenie
•  2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú 

varnú zónu
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť •  funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné 
zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná 
zóna alebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. 
výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× 380 mm 
× 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 
2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 
3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

ED877FQ25E: 
• spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
• na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

ED807FQ25E: 
• spotrebiča: 223 × 792 × 512 mm
• na inštaláciu: 223 × 796 × 516 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 7,4 kW
•  pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez 

zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Combi-Induction touchSlider fryingSensor

Integrovaný systém odvetrania

Možnosti 
inštalácie

Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou 
vzduchu.
•  súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky 

(4 pachové filtre a adaptér pre odvod vzduchu)
•  pre prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne 

príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)

Komfort •  automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej 
varnej zóny

• iQdrive: bezkefový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača 

(možné manuálne ovládanie)
•  dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút 

(odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre 

maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka pre zachytenie tekutín, 

vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým 
teplotám

•  horná ochranná jednotka pre kondenzáciu a zachytenie 
tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie 
v umývačke

•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 
tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie 
v umývačke

Výkon 
a spotreba1)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 
150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/
intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 
622 m³/h

• trieda energetickej účinnosti: B2)

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez 

vedenia alebo s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW

Príslušenstvo • HZ390230 panica na pečenie (Ø 21 cm) 
• HZ394301 spájacia lišta pre kombináciu s doskami Domino 
• HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm 
• HZ9SE030 3-dielna súprava riadu 
• HZ9SE040 4-dielna súprava riadu 
• HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 
• HZ9VEDU0 akustické filtre (pre odťah von) 
• HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtre (náhradné) 
• HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtre (náhradné) 

• prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50

  
 

Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 80 cm 

ED877FQ25E
ED807FQ25E (bez obr.)

Cena* 2 549 €
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studioLine 
exkluziv

• blackSteel design pri fazetovom dizajne
• deepBlack Edition

Komfort • ovládanie touchSlider
• fryingSensor Plus so 4 úrovňami výkonu
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones
• powerMove 
• funkcia quickStart
• funkcia reStart
• timer
• minútky

Bezpečnosť • rozpoznanie hrnca
•  funkcia powerManagement – nastavenie max. 

príkonu dosky
• bezpečnostné vypínanie
• detská poistka
•  funkcia zablokovania dosky na 20 sekúnd – napr. 

na čistenie
•  2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú 

varnú zónu
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť •  funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné 
zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  1× 380 mm × 210 mm, 3,6 kW indukčná varná 
zóna alebo 2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. 
výkon 3,7 kW) indukčná varná zóna; 1× 380 mm 
× 210 mm, 3,6 kW indukčná varná zóna alebo 
2× 190 mm × 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 
3,7 kW) indukčná varná zóna

• 17 stupňov výkonu

Rozmery
(V × Š × H)

• spotrebiča: 223 × 710 × 520 mm
• na inštaláciu: 223 × 560 × 490 mm
• min. výška pracovnej dosky: 16 mm

Technické 
informácie

• príkon: 7,4 kW
•  pripájací kábel je súčasťou balenia (110 cm, bez 

zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Integrovaný systém odvetrania

Možnosti 
inštalácie

Vhodná na prevádzku s odvetrávaním alebo s recirkuláciou 
vzduchu. Povinné príslušenstvo pre inštaláciu:
•  súprava na recirkuláciu je súčasťou varnej dosky 

(4 pachové filtre a adaptér pre odvod vzduchu)
•  pre prevádzku s odvetraním je nutné kúpiť zvláštne 

príslušenstvo HZ9VEDU0 (4 akustické filtre)

Komfort •  automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej 
varnej zóny

• iQdrive: bezkefový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorické, plnoautomatické ovládanie stupňov odsávača 

(možné manuálne ovládanie)
•  dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút 

(odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový antikorový tukový filter pre 

maximálnu efektivitu filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka pre zachytenie tekutín, 

vhodné na umývanie v umývačke a odolné proti vysokým 
teplotám

•  horná ochranná jednotka pre kondenzáciu a zachytenie 
tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie 
v umývačke

•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 
tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná na umývanie 
v umývačke

Výkon 
a spotreba1)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 
150 m³/h, max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/
intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 
622 m³/h

• trieda energetickej účinnosti: B2)

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez 

vedenia alebo s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň: 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny: 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň: 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny: 74 dB(A) re 1 pW

Príslušenstvo • HZ390230 panica na pečenie (Ø 21 cm) 
• HZ394301 spájacia lišta pre kombináciu s doskami Domino 
• HZ9FE280 panvica na pečenie Ø 28 cm 
• HZ9SE030 3-dielna súprava riadu 
• HZ9SE040 4-dielna súprava riadu 
• HZ9SE060 6-dielna súprava riadu 
• HZ9VEDU0 akustické filtre (pre odťah von) 
• HZ9VRCR0 cleanAir uhlíkové filtre (náhradné) 
• HZ9VRCR1 cleanAir Plus uhlíkové filtre (náhradné) 

• prvky plochého potrubia nájdete na strane 49 a 50

  
 

Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:1)

iQ500 | Varná doska inductionAir Plus, 70 cm 

ED777FQ25E

Combi-Induction touchSlider fryingSensor

Cena* 2 309 €
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Príslušenstvo k inductionAir Plus | Siemens studioLine

HZ9VDSM1
ploché potrubie
(samec, 1 000 mm)

HZ9VDSM2
ploché potrubie
(samec, 500 mm)

HZ9VDSB1
ploché koleno 90°, horizontálne 
(samec)

HZ9VDSS2
flexibilná spojovacia manžeta 
na pripojenie samčích prvkov 
plochého potrubia

HZ9VDSI1
kolenová redukcia 90° na pripojenie 
plochého potrubia a okrúhlych 
prvkov potrubia s Ø 150 mm (samec)

HZ9VDSI0
redukcia na pripojenie plochého 
potrubia a okrúhlych prvkov 
potrubia s Ø 150 mm (samec)

HZ9VDSS1
spojovací diel na pripojenie 
samčích prvkov plochého potrubia 
(samica)

HZ9VRPD1
soklový difúzor

HZ9VRCR1
cleanAir Plus filter 

HZ9VEDU0 
4 akustické filtre 
(na odťah von)

HZ9VRCR1 
4 cleanAir Plus pachové filtre 
(náhradné)
dostupné od 01/2023

HZ9VRCR0
4 cleanAir pachové filtre 
(náhradné)
dostupné do 02/2023

Príslušenstvo k varným doskám 
inductionAir Plus

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

2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
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Príslušenstvo k inductionAir Plus

HZ9VDKR0
montážny set na prevádzku s čiastočnou cirkulá-
ciou pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku 
pracovnej dosky 70 cm a väčšiu (2× ploché 
vertikálne koleno 90° „L“, 3× spojovací diel, 
1× ploché potrubie 50 cm, 1× soklový difúzor)

HZ9VDKR1
montážny set na prevádzku s čiastočnou cirkuláciou 
pre varné dosky s odsávaním, pre hĺbku pracovnej 
dosky 60 cm a väčšiu (1× ploché vertikálne koleno 90° 
„S“, 3× spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm, 1× 
ploché vertikálne koleno 90° „L“, 1× soklový difúzor)

HZ9VDSB2
ploché koleno 90°, vertikálne, „L“,  
pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm

HZ9VDSB3
ploché koleno 90°, vertikálne, „M“,  
pre hĺbku pracovnej dosky 65 cm

HZ9VDSB4
ploché koleno 90°, vertikálne, „S“,  
pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm

HZ9VDKE1
montážny set na odťah pre varné dosky s odsávaním, 
pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm a väčšiu (4× akustic-
ké filtre, 1× ploché vertikálne koleno 90° „S“, 1× plo-
chý spojovací diel, 1× ploché potrubie 50 cm)

rozmery v mm

≥ 

612
490

470

513

331 281

122

136

99

89

99 100 ≥ 10099

331 216

57

69

490
547

448
99

470

89

≥ 10099

331 216

57

69

490
547

448
99

470

89

Tri druhy vertikálnych kolien 
pre rozdielne hĺbky pracovnej 
dosky
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Informácie k inductionAir Plus | Siemens studioLine

Skrinky možno konečne plánovať 
bez akýchkoľvek komplikácií aj so 
spodnými skrinkami so šírkou 60 cm
Varianty spotrebičov pre plány so spodnými 
skrinkami ≥ 60 cm 

Varianty spotrebičov pre plány so spodnými 
skrinkami ≥ 80 cm

Modely Plány so spodnými skrinkami 
≥ 60 cm 

Rozmer výrezu 
pracovnej dosky

studioLine

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na 
pracovnú dosku

560 × 490 mm ED777FQ25E

Modely Plány so spodnými skrinkami 
≥ 80 cm 

Rozmer výrezu 
pracovnej dosky

studioLine

iQ700

fazetový dizajn, inštalácia na 
pracovnú dosku

750 × 490 mm EX877NX68E

inštalácia do roviny pracovnej 
dosky

780 × 500 mm EX807NX68E

iQ500

fazetový dizajn, inštalácia na 
pracovnú dosku

750 × 490 mm ED877FQ25E

inštalácia do roviny pracovnej 
dosky

780 × 500 mm ED807FQ25E

Vzdialenosť medzi spodnou skrinkou a skrinkou na steny je všeobecne možné 
zvoliť ľubovoľne. 

Spotrebič nestanovuje žiadne požiadavky ani obmedzenia – skrinky by len, 
samozrejme, nemali brániť jednoduchej manipulácii s riadom. 

Všetky naše varné dosky možno inštalovať do 60 m širokých spodných skriniek. 
V prípade inštalácie varných dosiek so šírkou 70 cm a 80 cm je nutné upraviť 
hornú časť bočného korpusu nábytku. Stredná časť tela ventilačného modulu 
úplne vyplní šírku 60 cm skrinky, presahujúce bočné časti tela ventilačného 
modulu zasahujú do susedných skriniek po oboch stranách. V týchto inštalačných 
situáciách nie je možné umiestnenie iných spotrebičov do susedných skriniek.
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Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:2)

iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 90 cm 

LD98WMM66
LD98WMM65

studioLine 
exkluziv

• emotionLight Pro
• Home Connect

Možnosti 
inštalácie

•  zápustný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno 
jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect

•  jedinečný fazetový dizajn umožňuje inštaláciu zápustného odsávača pár spolu s varnou doskou do jedného výrezu a vytvára čistý dojem 
jedného spotrebiča

• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• pre režim recirkulácie je nutný recirkulačný set cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)

Komfort • elektronické riadenie pomocou senzorového ovládania MetalTouch
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• dobeh ventilátora 10 min.
• climateControl Sensor
• cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou)
• aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie vodnej pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
• Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihnite kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať
• sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť
• iQdrive motor
• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartfónu alebo tabletu
• funkciu Home Connect možno rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
• možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných hlasových asistentov

Výkon 
a spotreba1)

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h

Rozmery 
(V × Š × H)

LD98WMM66:
• spotrebiča: 709 × 912 × 140 mm
• na inštaláciu: 703 × 854 × 123 mm
• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12

LD98WMM65:
• spotrebiča: 709 × 892 × 140 mm
• na inštaláciu: 703 × 854 × 123 mm
• inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 1,3 m
• na vzdialenú inštaláciu motora je nutný špeciálny set
• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne 
• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm 
• HZ9VDSI0 redukcia: okrúhle Ø 150 mm /ploché 
• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm /ploché 
• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm 
• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm 
• HZ9VDSS1 plochý spojovací diel 
• LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ21WWI17 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
• LZ21WWJ12 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor 
• LZ29WWY12 inštalačná súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm 
• LZ31WWX11 adaptér kovový, redukcia ploché/okrúhle 90°/ DN150 
• LZ31XXX11 aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600–3000 mm 

Cena* 2 635 €

climate
Control Sensor

cookConnect
System NOVINKA
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Stolné odsávače pár glassdraftAir | Siemens studioLine

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
2)   Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením pre zapustenie do kamennej, 

granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

 

  

Fazetový dizajn:

Dizajn bez rámčeka:2)

iQ700 | Stolný odsávač pár glassdraftAir, 80 cm 

LD88WMM66
LD88WMM65

studioLine 
exkluziv

• emotionLight Pro
• Home Connect

Možnosti 
inštalácie

•  zápustný stolný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklenených hrán, farbu osvetlenia možno 
jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect

•  jedinečný fazetový dizajn pri modeli LD88WMM66 umožňuje inštaláciu zápustného odsávača pár spolu s varnou doskou do jedného 
výrezu a vytvára čistý dojem jedného spotrebiča

• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• pre režim recirkulácie je nutný recirkulačný set cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)

Komfort • elektronické riadenie pomocou senzorového ovládania MetalTouch
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• dobeh ventilátora 10 min.
• climateControl Sensor
• cookConnect System: prepojenie varnej dosky a odsávača pár (so zodpovedajúcou varnou doskou)
• aktívna funkcia Guided Air zaručí perfektné vedenie pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenie na varnej doske
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
• Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla vyzdvihnite kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete veľmi ľahko vybrať
• sklenený panel možno ľahko vybrať a vyčistiť
• iQdrive motor
• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie pre prepojenie domácich spotrebičov a prevádzku pomocou smartfónu alebo tabletu
• funkciu Home Connect možno rozšíriť o mnoho aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
• možnosť ovládania hlasom prostredníctvom bežných hlasových asistentov

Výkon 
a spotreba1)

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 39/62 dB
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) re 1 pW
• výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h

Rozmery 
(V × Š × H)

LD88WMM66: 
• spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm
• na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm
• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ28WWY12

LD88WMM65: 
• spotrebiča: 709 × 792 × 140 mm
• na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm
• inštalácia odsávača a varnej dosky do jedného výrezu sa neodporúča

Technické 
informácie

• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine
• výška pri vysunutí: 250 mm
• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 1,3 m
• na vzdialenú inštaláciu motora je nutný špeciálny set
• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne 
• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm 
• HZ9VDSI0 redukcia: okrúhle Ø 150 mm /ploché 
• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: okrúhle Ø 150 mm /ploché 
• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm 
• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm 
• HZ9VDSS1 plochý spojovací diel 
• LZ21WWB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ21WWI17 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
• LZ21WWJ12 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku s cirkuláciou 
• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor 
• LZ29WWY12 inštalačná súprava pre stolný odsávač vo fazetovom dizajne, 90 cm 
• LZ31WWX11 adaptér kovový, redukcia ploché/okrúhle 90°/ DN150 
• LZ31XXX11 aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm, 600–3000 mm 

Cena* 2 429 €

cookConnect
System

climate
Control Sensor
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LZ31WWX11
kolenová redukcia 90° na pripojenie 
plochého potrubia a okrúhlych 
prvkov potrubia s Ø 150 mm

LZ31XXX11
flexibilná hliníková rúra, 
Ø 150 mm

Potrubie

LZ21WWI16 (80 cm)
LZ21WWI17 (90 cm)
Recirkulačný set cleanAir Plus 

Štartovací set na prevádzku 
s recirkuláciou vrátane cleanAir 
Plus pachového filtra

veľmi efektívne čistí vzduch od 
pachov, peľov aj rybacej arómy

redukuje vyše 90 % pachov

životnosť cleanAir Plus filtra je 
minimálne 12–18 mesiacov

inovatívna vrstva antiPollen zadrží 
časti peľu vo vzduchu a deaktivuje 
ich

štartovací set na recirkuláciu 
vzduchu obsahuje 2 plastové 
puzdrá, 8 cleanAir Plus pachových 
filtrov, 1 flexibilnú hliníkovú hadicu 
a 1 hadicovú svorku

Recirkulačný set  
cleanAir Plus 

LZ21WWJ11 (80 cm)
LZ21WWJ12 (90 cm) 
Long Life set na recirkuláciu
 
Regeneračný filter s dlhou 
životnosťou: spoľahlivo zachy-
cuje pachy na obdobie až do 10 
rokov

regeneračný longLife filter 
s aktívnym uhlím

regeneračný systém long Life 
recirkulačný set obsahuje 2 kazety 
s filtrami, 1 flexi hliníkovú hadicu 
a 1 hadicovú svorku

zníženie zápachu o viac ako 80 %

Recirkulačný set

LZ21WWB16
cleanAirPlus pachový filter
(náhradný)

Vysokovýkonný cleanAir Plus 
filter pre najlepšiu vnútornú 
klímu

zvlášť účinne čistí vzduch od 
pachov a peľu

viac než 90 % zníženie zápachu

životnosť pachového cleanAir Plus 
filtra: minimálne 12–18 mesiacov

antiFish: špeciálna impregnácia 
proti rybaciemu zápachu

inovatívna vrstva antiPolle zadrží 
časti peľu vo vzduchu a deaktivuje 
ich

skladá sa z 8 filtrov cleanAir Plus 
pre potreby výmeny

Náhradné pachové 
filtre

LZ21WWM11
montážny set na inštaláciu
vzdialeného motora

obsahuje potrebné inštalačné diely 
na inštaláciu motora do vzdiale-
nosti 3 m od ventilačnej jednotky

LZ28WWY12 (80 cm)
LZ29WWY12 (90 cm)
spodná konštrukcia

montážny set na inštaláciu 
fazetového odsávača pár a varnej 
dosky do jedného výrezu

Príslušenstvo ku glassdraftAir

Montážne sety
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1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Ostrovčekové odsávače pár | Siemens studioLine

 

iQ700 Ostrovčekový odsávač pár, 
90 cm
LF91BUV55 nehrdzavejúca oceľ

iQ500 Ostrovčekový odsávač pár, 
90 cm
LF98BIR55 nehrdzavejúca oceľ

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

• blackSteel Design
• Home Connect
• cookConnect System

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na strop, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia na strop, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • boxDesign
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

• boxDesign
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: A+1)

• priemerná spotreba energie: 40,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/62 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

597 m³/h, intenzívny stupeň 980 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 62 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
73 dB(A) re 1 pW

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 35,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 44/54 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

445 m³/h, intenzívny stupeň 867 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 54 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
69 dB(A) re 1 pW

Komfort • touchSlider s digitálnym displejom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 4× 3 W LED, intenzita svetla: 659 luxov 
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

• touchControl s digitálnym displejom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 4× 3 W LED, intenzita svetla: 659 luxov 
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery 
(V × Š × H)

• na odvetrávanie: 744–924 × 898 × 600 mm
• na cirkuláciu: 744–1044 × 898 × 600 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

812–1044 × 898 × 600 mm

• na odvetrávanie: 744–924 × 898 × 600 mm
• na cirkuláciu: 744–1044 × 898 × 600 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

812–1044 × 898 × 600 mm

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 272 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 272 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
• LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) 
• LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý) 
• LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný) 
•  LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína 

(500 mm) 
•  LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína 

(1000 mm) 
• LZ22CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ22CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia) 
•  LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný) 

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
• LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) 
• LZ12310 adaptér na skosené stopy (ľavý/pravý) 
• LZ12410 adaptér na skosené stopy (predný/zadný) 
•  LZ12510 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína 

(500 mm) 
•  LZ12530 základná súprava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína 

(1000 mm) 
• LZ22CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ22CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia) 
•  LZ22FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný) 

Cena* 1 479 € 1 399 €

iQdrive
climate
Control Sensor

LED
osvetlenie iQdrive

LED
osvetlenie

cookConnect
System

cookConnect
System
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iQ700 Stropný odsávač pár, 120 cm
LR29CQS25 biela/sklo

iQ700 Stropný odsávač pár, 90 cm
LR99CQS25 biela/sklo

studioLine 
exkluziv

• celoplošné LED osvetlenie
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

• celoplošné LED osvetlenie
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na strop, 120 cm
• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia na strop, 90 cm
• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • biele sklo
• obvodové odsávanie

• biele sklo
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 50,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: B
• trieda účinnosti tukového filtra: E
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h, intenzívny 

stupeň: 637 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
70 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) 
re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 
72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 47,6 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: B
• trieda účinnosti tukového filtra: E
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

458 m³/h, intenzívny stupeň 933 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 419 m³/h, intenzívny 

stupeň: 637 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. 

normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) 
re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) 
re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 
72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort •  ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania 
alebo hlasových asistentov

• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• sklenený kryt filtra
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 1× 22,7 W LED panel, intenzita svetla: 534 luxov
• climateControl sensor
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

•  ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania 
alebo hlasových asistentov

• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• sklenený kryt filtra
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 1× 18,7 W LED panel, intenzita svetla: 439 luxov
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery 
(V × Š × H)

•  na odvetrávanie: 315 × 1200 × 500 mm
•  na cirkuláciu: 315 × 1200 × 500 mm
•  na inštaláciu: 299 × 1188 × 487 mm

• na odvetrávanie: 315 × 900 × 500 mm
• na cirkuláciu: 315 × 900 × 500 mm
• na inštaláciu: 299 × 888 × 487 mm

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 276 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 276 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia, biela) 
•  LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) 
•  LZ21JCC26 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia, biela) 
•  LZ21JCC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia, biela) 
•  LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) 
•  LZ21JCC26 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia, biela) 
•  LZ21JCC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 

Cena* 2 549 € 2 249 €
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1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

Stropné odsávače pár a nástenný odsávač pár | Siemens studioLine

 

iQ500 Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CBS25 biela/sklo

iQ300 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC96BBM65 čierna

studioLine 
exkluziv

• LED osvetlenie
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

• blackSteel Design
• touchControl

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na strop, 90 cm
• možnosť otočenia výstupu vzduchu na všetky štyri strany
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • biele sklo
• obvodové odsávanie

• boxDesign
• čierna

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: E
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

458 m³/h, intenzívny stupeň 798 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 422 m³/h, intenzívny 

stupeň: 565 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. 

normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) 
re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 63 dB(A) 
re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 
69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

• trieda spotreby energie: B1)

• priemerná spotreba energie: 48,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: C
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 48/60 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

372 m³/h, intenzívny stupeň 604 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. 

normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) 
re 1 pW

Komfort •  ovládanie pomocou smartfónu, tabletu, diaľkového ovládania 
alebo hlasových asistentov

• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• sklenený kryt filtra
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 4× 3 W LED panel, intenzita svetla: 726 luxov
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

• touchControl s Led displejom
• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny stupeň
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• osvetlenie: 2× 1,5 W LED, intenzita svetla: 214 luxov
• farebná teplota: 3500 K

Rozmery 
(V × Š × H)

• na odvetrávanie: 300 × 900 × 500 mm
• na cirkuláciu: 300 × 900 × 500 mm
• na inštaláciu: 299 × 888 × 487 mm

• na odvetrávanie: 635–965 × 900 × 500 mm
• na cirkuláciu: 635–1075 × 900 × 500 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus: 

703 × 900 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 
833–1163 × 900 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 174 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 220 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ20JCD20 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia, biela) 
•  LZ20JCD50 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) 
•  LZ21JCC26 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia, biela) 
•  LZ21JCC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný)
• LZ10DXA00 štandardný uhlíkový filter
• LZ10DXU00 montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ10FXJ00 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vstavaná)
• LZ11DXB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný)
• LZ11DXI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou
•  LZ11DXI16 vstavaná cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku 

s cirkuláciou
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný)

Cena* 1 785 € 569 €
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iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91KWW62S čierna/sklo

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC98KLR62S čierna/sklo

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

• blackSteel Design
• Home Connect

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • naklonený dizajn
• obvodové odsávanie

• naklonený dizajn
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: A+1)

• priemerná spotreba energie: 39,3 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/56 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

527 m³/h, intenzívny stupeň 988 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 497 m³/h, 

intenzívny stupeň: 781 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
69 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 
68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny 
stupeň: 79 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

• trieda spotreby energie: A+1)

• priemerná spotreba energie: 32,8 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/56 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

468 m³/h, intenzívny stupeň 836 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 459 m³/h, 

intenzívny stupeň: 703 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
68 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 
65 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny 
stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort • touchSlider s digitálnym displejom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 348 luxov
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

• ovládanie touchControl
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 348 luxov
• farebná teplota: 2700–5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery 
(V × Š × H)

• na odvetrávanie: 930–1200 × 890 × 499 mm
• na cirkuláciu: 990–1260 × 890 × 499 mm
• na cirkuláciu bez komína: 370 × 890 × 499 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

1120 × 890 × 499 mm – montáž na vonkajší kanál 
1190–1460 × 890 × 499 mm – montáž na vnútorný kanál

• na odvetrávanie: 928–1198 × 890 × 499 mm
• na cirkuláciu: 988–1258 × 890 × 499 mm
• na cirkuláciu bez komína: 452 × 890 × 499 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

1118 × 890 × 499 mm – montáž na vonkajší kanál 
1188–1458 × 890 × 499 mm – montáž na vnútorný kanál

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 270 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 163 W

Zvláštne 
príslušenstvo

•  LZ10AKR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou bez komína 

•  LZ10AKS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou s komínom 

• LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ11AKI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ11AKV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez 

komína

•  LZ10AKR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou bez komína 

•  LZ10AKS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou s komínom 

• LZ11AKB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ11AKI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ11AKV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez 

komína 

Cena* 1 619 € 1 135 €
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Nástenné odsávače pár | Siemens studioLine

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97FVW62S čierna/sklo

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97FLR62S čierna/sklo

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

• blackSteel Design
• Home Connect

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• pri cirkulácii je možné používať odsávač aj bez komína
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • plochý dizajn
• obvodové odsávanie

• plochý dizajn
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: B1)

• priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny 

stupeň: 527 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. 

normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 70 dB(A) 
re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) 
re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 
73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

• trieda spotreby energie: B1)

• priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 43/57 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

394 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h
•  výkon pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 294 m³/h, intenzívny 

stupeň: 527 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
70 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: max. normálny stupeň: 60 dB(A) 
re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 
73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort • touchSlider s digitálnym displejom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 360 luxov
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

• ovládanie touchControl
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 360 luxov
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery 
(V × Š × H)

• na odvetrávanie: 969–1239 × 890 × 263 mm
• na cirkuláciu: 1029–1299 × 890 × 263 mm
• na cirkuláciu bez komína: 500 × 890 × 263 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 
1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál

• na odvetrávanie: 969–1239 × 890 × 263 mm
• na cirkuláciu: 1029–1299 × 890 × 263 mm
• na cirkuláciu bez komína: 480 × 890 × 263 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

1159 × 890 × 263 mm – montáž na vonkajší kanál 
1229–1499 × 890 × 263 mm – montáž na vnútorný kanál

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 150 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 143 W

Zvláštne 
príslušenstvo

•  LZ10AFR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou bez komína 

•  LZ10AFS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou 

• LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ11AFI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ11AFV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez 

komína

•  LZ10AFR00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou bez komína 

•  LZ10AFS00 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 
s cirkuláciou 

• LZ11AFB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ11AFI16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ11AFV16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou bez 

komína 

Cena* 1 539 € 1 175 €

emotionLight
Pro odsávanie

obvodové
odsávanie
obvodové

iQdrive

cookConnect
System

cookConnect
System

climate
Control Sensor
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iQ700 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91BUV55 nehrdzavejúca oceľ

iQ500 | Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97BIR55 nehrdzavejúca oceľ

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design
• Home Connect
• climateControl Sensor
• cookConnect System

• blackSteel Design
• Home Connect
• cookConnect System

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • boxDesign
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

• boxDesign
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: A+1)

• priemerná spotreba energie: 37,4 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/64 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

601 m³/h, intenzívny stupeň 964 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
73 dB(A) re 1 pW

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 36,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB
•  výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

427 m³/h, intenzívny stupeň 702 m³/h
•  hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:  

max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 
66 dB(A) re 1 pW

Komfort • touchSlider s digitálnym displejom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 3× 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 luxov 
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

• touchControl s digitálnym displejom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – plynulé zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 3× 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 luxov 
• farebná teplota: 2700–5000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery 
(V × Š × H)

• na odvetrávanie: 614–954 × 898 × 500 mm
• na cirkuláciu: 614–1064 × 898 × 500 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 
795–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál

• na odvetrávanie: 614–954 × 898 × 500 mm
• na cirkuláciu: 614–1064 × 898 × 500 mm
•  na cirkuláciu so súpravou cleanAir Plus:  

689 × 898 × 500 mm – montáž na vonkajší kanál 
795–1139 × 898 × 500 mm – montáž na vnútorný kanál

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 269 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 130 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 149 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ10FXJ05 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vstavaná) 
•  LZ11CXI16 vstavaná cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku 

s cirkuláciou 
• LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) 
• LZ12CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ12CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia) 
•  LZ12FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný) 

• LZ00XXP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ10FXJ05 longLife regeneračná cleanAir základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vstavaná) 
•  LZ11CXI16 vstavaná cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku 

s cirkuláciou 
• LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) 
• LZ12CBI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
•  LZ12CXC56 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia) 
•  LZ12FXD51 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia) 
• LZ31XXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ32CBB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný) 

Cena* 1 095 € 935 €

climate
Control Sensor

LED
osvetlenie iQdrive

cookConnect
System

cookConnect
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osvetlenie iQdrive
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Teleskopické odsávače pár | Siemens studioLine

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

 

iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 90 cm
LI97SA561S nehrdzavejúca oceľ

iQ500 | Teleskopický odsávač pár, 60 cm
LI67SA561S nehrdzavejúca oceľ

studioLine 
exkluziv

• blackSteel Design • blackSteel Design

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

• inštalácia do hornej skrinky, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutný montážny set na prevádzku 

s cirkuláciou alebo cleanAir Plus montážny set (zvláštne 
príslušenstvo)

Dizajn • nehrdzavejúca oceľ/čierna • nehrdzavejúca oceľ/čierna

Výkon 
a spotreba1) 

• trieda spotreby energie: B1)

• priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB
• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

395 m³/h, intenzívny stupeň 700 m³/h
• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. 

normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 69 dB(A) 
re 1 pW

• trieda spotreby energie: A1)

• priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 41/53 dB
• výkon odvetrania podľa EN 61591: max. normálny stupeň 

392 m³/h, intenzívny stupeň 717 m³/h
• hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní: max. 

normálny stupeň: 53 dB(A) re 1 pW, intenzívny stupeň: 68 dB(A) 
re 1 pW

Komfort • tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ
•  automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu 

a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• osvetlenie: 3× 1,5 W LED, intenzita svetla: 355 luxov 
• farebná teplota: 3500 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

• tlačidlá s krátkym zdvihom a digitálny ukazovateľ
•  automatické zapnutie/vypnutie pri vysunutí teleskopického krytu 

a jeho zatlačení dozadu alebo hlavným vypínačom
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• osvetlenie: 2× 1,5 W LED, intenzita svetla: 294 luxov 
• farebná teplota: 3500 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery 
(V × Š × H)

• spotrebiča: 426 × 898 × 290 mm
• na inštaláciu: 385 × 524 × 290 mm

•  spotrebiča: 426 × 598 × 290 mm
• na inštaláciu: 385 × 524 × 290 mm

Technické 
informácie

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 146 W

• dĺžka pripájacieho kábla so zástrčkou: 175 cm
• odsávacia rúrka s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 144 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ10ITP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia) 
• LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
•  LZ11IXC16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia) 
• LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ12ITI14 cleanAir Standard základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 
• LZ49200 inštalačná súprava 
• LZ49601 znižovací rámček, 90 cm

• LZ10ITP00 longLife regeneračný cleanAir filter (náhradný) 
•  LZ11ITD11 longLife regeneračná základná súprava na prevádzku 

s cirkuláciou (vonkajšia) 
• LZ11IXB16 cleanAir Plus uhlíkový filter (náhradný) 
•  LZ11IXC16 cleanAir Plus základná súprava pre prevádzku s cirkuláciou 

(vonkajšia) 
• LZ12ITB14 cleanAir Standard uhlíkový filter (náhradný) 
• LZ46600 znižovací rámček, 60 cm 
• LZ49200 inštalačná súprava 

Cena* 975 € 809 €

iQdrive
LED
osvetlenie iQdrive

LED
osvetlenie
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Skvelé vyhliadky 
  pre váš riad.

Zeolith®
sušenie

Každý umývací cyklus zaručuje 
žiarivý výsledok.
Prírodný minerál zeolit premieňa 
vlhkosť na teplo, ktoré sa následne 
vracia do priestoru umývačky. Riad 
tak bude vždy nielen žiarivo čistý 
a dokonale suchý, ale zároveň sa 
tiež zníži spotreba energie.

varioSpeed on demand či 
varioSpeed Plus on demand – 
až 2×, či dokonca až 3× rýchlejšie 
umývanie riadu.
Tieto funkcie umožňujú aktivovať 
zrýchlenie umývacieho programu 
kedykoľvek, dokonca aj v jeho 
priebehu. A tiež bez ohľadu na to, 
či ste doma, alebo na cestách – 
vďaka vzdialenému ovládaniu 
pomocou aplikácie Home Connect.

Blysknite sa každý deň.

varioSpeed
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Umývačky riadu s inteligentným programom umož-
ňujú poskytovať spätnú väzbu na výsledky umývania 
a sušenia, dĺžku programu aj spotrebu energie a vody – 
jednoducho pomocou aplikácie Home Connect.

Na základe vašej spätnej väzby a osobných preferen-
cií sa umývačka riadu s každým cyklom učí a prináša 
stále lepšie výsledky – kým nie ste celkom spokojní.

Krok 1
Nastavenie inteligentného 
umývacieho cyklu.
Po otvorení aplikácie sa spustí 
stručný úvod s popisom, ako 
inteligentný program funguje.
Po výbere základného nastavenia 
možno pokračovať ďalším krokom, 
ak je už umývačka naplnená 
riadom.

Krok 2
Počiatočná spätná väzba 
a prispôsobenie.
Prvá spätná väzba je pre prispôso-
benie programu umývania riadu 
kľúčová.
A je to také jednoduché:
1. Spusťte inteligentný program.
2. Na konci umývacieho cyklu zadajte 
spätnú väzbu.
Na základe spätnej väzby sa program 
prispôsobí tak, aby výsledky umývania 
a sušenia lepšie zodpovedali vašim 
predstavám. Získate tiež informácie 
o spotrebe energie a vody.

Krok 3
Ďalšia spätná väzba 
a optimalizácia.
Pokiaľ sa majú výsledky umývania 
riadu ďalej optimalizovať, je 
vhodné poskytovať spätnú väzbu 
po každom umývacom cykle – kým 
nie sú výsledky celkom uspokojivé.

Krok 4
Dokonalý program.
Len čo budete s výsledkami celkom 
spokojní, upravený program si 
uložíte. V prípade potreby možno 
prípadne zvoliť energeticky 
úspornejšiu alternatívu.

S novým inteligentným programom 
je umývačka riadu ešte inteligentnejšia.

Ďalšie informácie o technológii Home Connect nájdete na stránkach Siemens domácich spotrebičov 

v sekcii venovanej inteligentným spotrebičom: www.siemens-home.bsh-group.com/cz/ 

* Viac informácií o výbave a možnostiach komunikácie vr. jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.

Podporované hlasové asistenty*

Umývačky riadu | Siemens studioLine
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Bezpečne a čisto. 
Vďaka novej glassZone môžete 
teraz aj tie najcennejšie poháre 
bez obáv umývať v umývačke 
riadu. Šesť integrovaných dýz 
zaistí nepretržitý, ale jemný prúd 
vody, ktorý umožní dôkladné 
umytie aj tých najcitlivejších 
materiálov. A jemné protišmykové 
prvky navyše zaistia bezpečné 
uchytenie, ochránia proti 
mechanickému tlaku a zabránia 
poškodeniu okrajov pohárov.

Hladká manipulácia. 
Vďaka prepracovanému dizajnu 
výsuvov a koliesok možno koše 
vyťahovať rýchlo, ľahko a bez-
pečne, aj keď sú plné riadu.

Pre riad len to najlepšie: s novými 
flexibilnými systémami košov. 
Rýchle a jednoduché odkladanie: nové koše 
v elegantnom dizajne zaručujú tú najvyššiu 
kvalitu na všetkých úrovniach. Vďaka 
mimoriadne flexibilnému konceptu si nájde 
každý kus riadu svoje miesto. A s košmi 
flexComfort a flexComfort Pro s novými 
bezpečnostnými prvkami môžete teraz 
v umývačke Siemens bezpečne umyť aj tie 
najcennejšie poháre.

rackStopper. 
Manipulácia s košmi je jednoduchá 
a bezpečná. Nepatrná brzda na kolieskach 
zabraňuje nechcenému vykĺznutiu 
spodného koša

Byť napred a ušetriť tak 
      čo najviac času.

glassZone
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Príborová zásuvka SZ36DB04 Kôš na malé kusy riadu SZ36RB04 

Dosť miesta pre misky, šálky na espresso aj naberačky: flexibilné koše a zásuvky.
Či už preferujete klasickú priehradku na príbory, alebo nový kôš na malé kusy riadu –  
prispôsobte si tretiu úroveň na mieru vlastným potrebám a užite si to najväčšie možné pohodlie.

Umývačky Siemens ponúkajú dokonalé riešenie pre 
rôzne typy vstavania. Za každých okolností vyzerajú 
skvele a jednoznačne informujú o svojom aktuálnom 
stave.

Vďaka sideLight uvidíte na prvý pohľad, či umývací 
program stále beží. Počas prevádzky umývačky 
osvetľuje medzeru medzi ľavou hranou spotrebiča 
a nábytkom tenký prúžok modrého svetla. Aj umý-
vačky s varioPanty, ktoré sú elegantným riešením pre 
vyššie inštalácie, tak možno mať stále pod kontrolou.

S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú 
informácie o zostávajúcom čase do konca programu, 
aktuálnom stave programu, a dokonca aj prípadné 
chybové hlásenia. Všetky dôležité informácie ľahko 
zistíte na prvý pohľad.

autoOpen dry – automatické otvorenie dverí pre 
efektívnejšie sušenie. Šetrné sušenie vďaka funkcii 
autoOpen dry: počas procesu sušenia sa dvere 
automaticky pootvoria, čo umožňuje prirodzené 
sušenie riadu bez spotreby ďalšej energie.

timeLight autoOpen drysideLight

Neuveriteľne jednoduché a rýchle odkladanie 
vďaka novým košom.

Elegantná indikácia prevádzky: aj celkom vstavané spotrebiče 
informujú o bežiacom programe.

Umývačky riadu | Siemens studioLine
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Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.
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Plne vstavané umývačky riadu – šírka 60 cm

iQ700

SX97T800CE 1 899 € SN97T800CE 1 869 € l l l 9,5 l l B 43

flex- 
Comfort  

Pro 
(6 / 8)

Tretí kôš 
SZ36RB04

(príborová 
zásuvka 

varioDrawer 
Pro súčasťou)

Pro l 67

SX87Y801BE 1 779 € SN87Y801BE 1 739 € l l l 9,5 l l B 43
flex- 

Comfort  
(6 / 8)

Príborová 
zásuvka 

varioDrawer Pro  
SZ36DB04

Tretí kôš 
SZ36RB04

Pro l 68

Plne vstavané umývačky riadu – šírka 60 cm

iQ500

SX75Z801BE 1 549 € SN75Z801BE 1 509 € l l l 9,5 l l B 42
flex- 

Comfort  
(2 / 8)

Príborová 
zásuvka 

varioDrawer Pro  
SZ36DB04

Tretí kôš 
SZ36RB04

l l 69
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iQ700 | Vstavaná umývačka riadu XXL 
výška 86,5 cm
SX97T800CE čierny panel

iQ700 | Vstavaná umývačka riadu 
výška 81,5 cm
SN97T800CE čierny panel

studioLine 
exkluziv

• emotionLight Pro
• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov
• vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú 

umývačku SN...)

Vstavanie • plne integrovaná s varioPanty

Výkon 
a spotreba

• trieda spotreby energie1): A
• spotreba energie2) / vody3): 54 kWh/9,5 litra
• kapacita: 14 súprav riadu
• dĺžka trvania programu4): 4:55 hod.
• hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: B
• hladina hluku v Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW

Programy 
a špeciálne 
funkcie

•  8 programov: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, 
Obľúbený

• východiskový Obľúbený program: Predumytie
• 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
• Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)

Technológie 
umývania 
a sušenia

•  systém sušenia Zeolith® • vysokoúčinný systém úspory energie
• autoOpen dry a výmenník tepla
•  aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú umývací program 

vrátane spotreby vody
• dávkovací asistent • iQdrive
• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ

Bezpečnosť • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča5)

• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu
• detský zámok dverí (dvojité stlačenie na otvorenie)

Komfort • koše flexComfort Pro s modro označenými uchopovacími časťami 
• glassZone • príborová zásuvka varioDrawer Pro
• easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania
• farebné protišmykové ochranné pásiky v hornom koši
• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
• 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic 
• 6 radov sklopných tŕňov na taniere v hornom koši • 8 radov sklopných tŕňov na taniere v spodnom koši
• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši 
• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
• otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text 
• varioPanty • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight Pro • tlačidlá ovládania hore 
• popisy na paneli: anglický text • sideLight • zobrazenie skutočného času
• časová predvoľba 1–24 hod. • pripojenie Home Connect cez Wi-Fi

Rozmery  
(V × Š × H)

Príslušenstvo

• rozmery spotrebiča SX: 865–925 × 598 × 550 mm
• rozmery spotrebiča SN: 815–875 × 598 × 550 mm
• dekoratívne lišty (antikoro)
• násypka na soľ
• ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)

Zvláštne 
príslušenstvo

• SZ73100 kôš na príbory • SZ36RB04 tretí kôš 
• SZ73640 set na umývanie pohárov na stopke a šálok • SZ72010 predĺženie hadíc
• SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 set príslušenstva
• SZ73300 držiak na poháre na víno 
• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov

Cena* 1 899 € SX97T800CE 1 869 € SN97T800CE

Zeolith®
sušenie

sideLight

varioPanty

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
2) Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco).
3) Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (v programe Eco). 4) Čas trvania programu Eco.
5) Záručné podmienky nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka.

Umývačky riadu | Siemens studioLine

openAssist glassZone
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iQ700 | Vstavaná umývačka riadu XXL 
výška 86,5 cm
SX87Y801BE čierny panel

iQ700 | Vstavaná umývačka riadu 
výška 81,5 cm
SN87Y801BE čierny panel

studioLine 
exkluziv

• emotionLight Pro
• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov
• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo
•  vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku 

SN...)

Vstavanie • plne integrovaná

Výkon 
a spotreba

• trieda spotreby energie1): B
• spotreba energie2) / vody3): 64 kWh/9,5 litra
• kapacita: 13 súprav riadu
• dĺžka trvania programu4): 3:55 hod.
• hladina hluku: 43 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B
• hladina hluku v Tichom programe: 41 dB (A) re 1 pW

Programy 
a špeciálne 
funkcie

•  8 programov: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, 
Obľúbený

• východiskový Obľúbený program: Predumytie
• 5 špeciálnych funkcií: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, hygienaPlus, varioSpeed Plus on demand
• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
• Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)

Technológie 
umývania 
a sušenia

• systém sušenia Zeolith®
• autoOpen dry a výmenník tepla
•  aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú umývací program 

vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive
• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ

Bezpečnosť • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča5)

• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu
• detský zámok dverí (dvojité stlačenie na otvorenie)

Komfort • koše flexComfort Pro s modro označenými uchopovacími časťami
• glassZone • 3. kôš alebo príborovú zásuvku možno dokúpiť 
• easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania
• farebné protišmykové ochranné pásiky v hornom koši
• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
• 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic
• 6 radov sklopných tŕňov na taniere v hornom koši • 8 radov sklopných tŕňov na taniere v spodnom koši
• etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši 
• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši
• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši • špeciálny držiak na poháre v spodnom koši
• otváranie dverí openAssist • farebný TFT displej s vysokým rozlíšením zobrazujúci grafické symboly a text
• dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight Pro • tlačidlá ovládania hore 
• popisy na paneli: anglický text • timeLight
• zobrazenie skutočného času • časová predvoľba 1–24 hod. 
• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi

Rozmery  
(V × Š × H)

Príslušenstvo

• rozmery spotrebiča SX: 865–925 × 598 × 550 mm
• rozmery spotrebiča SN: 815–875 × 598 × 550 mm
• dekoratívne lišty (antikoro)
• násypka na soľ
• ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou)

Zvláštne 
príslušenstvo

• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 set na umývanie pohárov na stopke a šálok 
• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73000 set príslušenstva • SZ73300 držiak na poháre na víno 
• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov

Cena* 1 779 € SX87Y801BE 1 739 € SN87Y801BE

openAssist

Zeolith®
sušenie

glassZone

emotionLight
Pro
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1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
2) Spotreba energie v kWh/100 umývacích cyklov (v programe Eco).
3) Spotreba vody v litroch/umývací cyklus (v programe Eco). 4) Čas trvania programu Eco.
5) Záručné podmienky nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka.

 

iQ500 | Vstavaná umývačka riadu XXL 
výška 86,5 cm
SX75Z801BE čierny panel

iQ500 | Vstavaná umývačka riadu 
výška 81,5 cm
SN75Z801BE čierny panel

studioLine 
exkluziv

• emotionLight modrý
• guľôčkové ložiská v pojazdoch košov
• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) alebo tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo
•  vrátane antikorových dekoračných líšt (SZ73015 pre 86,5 cm vysokú umývačku SX... alebo SZ73005 pre 81,5 cm vysokú umývačku 

SN...)

Vstavanie • plne integrovaná s varioPanty

Výkon 
a spotreba

• trieda spotreby energie1): C
• spotreba energie2) / vody3): 74 kWh/9,5 litra
• kapacita: 13 súprav riadu
• dĺžka trvania programu4): 3:55 hod.
• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B • hladina hluku v Tichom programe: 40 dB(A) re 1 pW

Programy 
a špeciálne 
funkcie

•  8 programov: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Intenzívny 70 °C, Rýchly 60 °C, intelligentProgram 40 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, 
Obľúbený

• východiskový Obľúbený program: Predumytie
• 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus on demand
• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
• Silence on demand (prostredníctvom aplikácie Home Connect)

Technológie 
umývania 
a sušenia

• systém sušenia Zeolith®
• výmenník tepla
•  aquaSensor a loadSensor – detegujú množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú umývací program 

vrátane spotreby vody • dávkovací asistent • iQdrive
• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
• samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom
• materiál vnútornej vane: nehrdzavejúca oceľ

Bezpečnosť • aquaStop®: záruka značky Siemens domáce spotrebiče v prípade poškodenia vodou – počas celej životnosti spotrebiča5)

• technológia šetrného umývania skla vďaka ventilu na nemäkčenú vodu

Komfort • koše flexComfort s modro označenými uchopovacími časťami
• glassZone • 3. kôš alebo príborovú zásuvku možno dokúpiť
• easyGlide kolieska (s guľôčkovými ložiskami) na všetkých úrovniach ukladania
• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
• 3 výškovo nastaviteľné horné koše pomocou systému rackMatic
• 2 rady sklopných tŕňov na taniere v hornom koši
• 8 radov sklopných tŕňov na taniere v spodnom koši
• etažér na príbory v hornom koši • variabilný kôš na príbory v spodnom koši
• 2 výklopné etažéry na šálky s prednou časťou z mäkkého silikónu v hornom koši
• 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši
• špeciálny držiak na poháre v dolnom koši
• varioPanty • dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight modrý
• popisy na paneli: anglický text
• sideLight • ukazovateľ zvyškového času v minútach
• časová predvoľba 1–24 hod.
• pripojenie Home Connect cez Wi-Fi

Rozmery  
(V × Š × H)

Príslušenstvo

• rozmery spotrebiča SX: 865–925 × 598 × 550 mm
• rozmery spotrebiča SN: 815–875 × 598 × 550 mm
• dekoratívne lišty (antikoro)
• násypka na soľ
• ochranný plech na podloženie (ochrana pred parou) 

Zvláštne 
príslušenstvo

• SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro • SZ36RB04 tretí kôš • SZ73640 set na umývanie pohárov na stopke a šálok 
• SZ72010 predĺženie hadíc • SZ73010 sklopné pánty • SZ73000 set príslušenstva
• SZ73300 držiak na poháre na víno 
• SZ73001 špeciálna „kazeta“ na umývanie strieborných príborov

Cena* 1 549 € SX75Z801BE 1 509 € SN75Z801BE

Zeolith®
sušenie

sideLight

varioPanty

glassZone emotionLight
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Ukážte viac z vášho 
dobrého vkusu.

Inovatívny spôsob ovládania chladničky. 
Prostredníctvom aplikácie Home Connect 
môžete prijímať oznámenia v prípade, že 
omylom necháte otvorené dvere chladničky 
alebo sa zvýši teplota nad určitú úroveň. 

Môžete dokonca meniť všetky nastavenia 
chladničky, ako napríklad teplotu, rovno 
z pohovky.
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Dokonalé osvetlenie celého interiéru.
Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integro-
vané do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimál-
nemu umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený, 
prémiové LED svetlo spotrebuje iba nepatrné množstvo energie 
a vydrží po celý čas životnosti spotrebiča a bez oslňovania!

Premium LED  
osvetlenie

Vždy bezpečne zatvorené: jemné dovretie s tlmičom dverí. 
Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne 
zatvorené. Tlmič dverí je dodatočne integrovaný k plochým 
pántom. Tak možno počas celej životnosti prístroja dokonca 
aj ťažké dverné krídla zatvoriť ľahko a bezpečne.

softClosing
Door

Buďte v pohode – s chladiacimi jednotkami studioLine.
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Vstavané chladenie – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.
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Kombinovaná chladnička s mrazničkou

iQ700

KI86FHDD0 2 549 € 1775 l 162 C 37 l 55 l l 223 156 67 73

iQ500

KI86SSDD0 1 889 € 1775 164 C 38 l l 265 191 74 73

KI87SSDE0 1 485 € 1775 203 C 36 l l 272 209 63 74

Chladiaci automat

iQ700

KI81FHDD0 2 165 € 1775 l 120 C 36 83 l l 289 289 74

KI81FHOD0 NOVINKA 2 599 € 1775 l 120 C 36 83 l l 289 289 75
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iQ700 | Kombinácia chladnička/
mraznička noFrost 
Nika: 1775 mm 
KI86FHDD0

iQ500 | Kombinácia chladnička/
mraznička  
Nika: 1775 mm 
KI86SSDD0

studioLine 
exkluziv

•  interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, 
ovládanie)

• emotionLight – jemné stmievanie vnútorného osvetlenia LED
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• logo studioLine
• chrómovaná polica na fľaše

•  interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, 
ovládanie)

• osvetlenie LED
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• logo studioLine

Výkon
a spotreba

• energetická trieda1): D
• spotreba energie: 201 kWh/rok2)

• objem chladiacej časti: 156 l
• objem zóny blízko 0 °C: 55 l
• objem mraziacej časti: 67 l
• hlučnosť: 37 dB(A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: C
• klimatická trieda: SN-T

• energetická trieda1): D
• spotreba energie: 164 kWh/rok2)

• objem chladiacej časti: 191 l
• objem mraziacej časti: 74 l
• hlučnosť: 38 dB(A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: C
• klimatická trieda: SN-T

Komfort 
a bezpečnosť

• Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie
• elektronická regulácia teploty LED displej
•  freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej 

senzorovej technológii
• oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku
• režim Holiday • alarm otvorených dverí

• elektronická regulácia teploty LED displej
•  freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej 

senzorovej technológii
• oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku
• režim Holiday
• alarm otvorených dverí

Chladiaci 
priestor

• čistý objem: 156 l
• funkcia superChladenie
•  počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 3 (z toho 

výškovo nastaviteľných: 2 ), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha 
varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy

• 2 police vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

• čistý objem: 191 l
• funkcia superChladenie
•  počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho 

výškovo nastaviteľných: 4 ), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha 
varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 
1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess

• 5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

hyperFresh 
zóna

• Čistá kapacita 55 l
•  1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje 

ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé
•  1× hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3× dlhšie 

čerstvé

•  1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie 
a zeleninu dlhšie čerstvé

Mraziaci 
priestor

• noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie
• 4 mraziaci priestor: čistý objem 67 l
• čas skladovania v prípade poruchy: 8 hodín
• mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín
• 3 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu
• varioZone – pre flexibilné použitie mraziaceho priestoru

• 4 mraziaci priestor: čistý objem 74 l
• LowFrost, funkcia superMrazenie
• čas skladovania v prípade poruchy: 9,7 hodín
• mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín
• 3 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu
• varioZone – pre flexibilné použitie mraziaceho priestoru

Technické 
informácie  
(V × Š × H)

• plne integrovateľné
• záves dverí vpravo, voliteľné
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• rozmery pre vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm
• rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

• plne integrovateľné
• záves dverí vpravo, voliteľné
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• rozmery pre vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm
•  rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Príslušenstvo miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše

Cena* 2 549 € 1 889 €

freshSense

softClosing
Door

hyperFresh
Premium 0 ºC

noFrost

softClosing
Door

hyperFresh
Plus

freshSense

lowFrost

Vstavané chladenie | Siemens studioLine

LED osvetlenie

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
2) Spotreba za rok.

dostupné 
do 09/2023

Premium LED  
osvetlenie
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iQ500 | Kombinácia chladnička/
mraznička  
Nika: 1775 mm 
KI87SSDE0

iQ700 | Chladiaci automat 
hyperFresh premium  
Nika: 1775 mm 
KI81FHDD0

studioLine 
exkluziv

•  interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, 
ovládanie)

• osvetlenie LED
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• logo studioLine
• chrómovaná polica na fľaše

•  interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, 
ovládanie)

• osvetlenie LED
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• logo studioLine
• chrómovaná polica na fľaše

Výkon
a spotreba

• energetická trieda1): E
• spotreba energie: 207 kWh/rok2)

• objem chladiacej časti: 209 l
• objem mraziacej časti: 63 l
• hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: C
• klimatická trieda: SN-T

• energetická trieda1): D
• spotreba energie: 120 kWh/rok2)

• objem chladiacej časti: 289 l
• objem zóny blízko 0 °C: 83 l
• hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: C
• klimatická trieda: SN-T

Komfort 
a bezpečnosť

• elektronická regulácia teploty LED displej
•  freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej 

senzorovej technológii
• oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku
• režim Holiday
• alarm otvorených dverí

• Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie
• elektronická regulácia teploty LED displej
•  freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej 

senzorovej technológii
• režim Holiday
• alarm otvorených dverí

Chladiaci 
priestor

• čistý objem: 209 l
• funkcia superChladenie
•  počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 5 (z toho 

výškovo nastaviteľných: 4 ), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha 
varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 
1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess

• 5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

• čistý objem: 289 l
• funkcia superChladenie
•  počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho 

výškovo nastaviteľných: 6 ), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha 
varioShelf, s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 
1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess

• 5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

hyperFresh 
zóna

•  1 priehradka hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie 
a zeleninu dlhšie čerstvé

• Čistá kapacita 83 l
•  1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje 

ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé
•  2× hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3× dlhšie 

čerstvé

Mraziaci 
priestor

•  4 mraziaci priestor: čistý objem 63 l
• LowFrost, funkcia superMrazenie
• čas skladovania v prípade poruchy: 12 hodín
• mraziaca kapacita: 5 kg za 24 hodín
• 2 priehľadné zásuvky vrátane 1 bigBoxu
• varioZone – pre flexibilné použitie mraziaceho priestoru

Technické 
informácie  
(V × Š × H)

• plne integrovateľné
• záves dverí vpravo, voliteľné
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• rozmery pre vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm
•  rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

• plne integrovateľné
• záves dverí vpravo, voliteľné
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• rozmery pre vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm
•  rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Príslušenstvo miska na vajcia, miska na ľad, držiak na fľaše miska na vajcia, držiak na fľaše

Cena* 1 485 € 2 165 €

softClosing
Door

hyperFresh
Plus

control
separate

freshSense

freshSense

softClosing
Door

hyperFresh
Premium 0 ºC

lowFrost

LED osvetlenie

LED osvetlenie

dostupné 
do 03/2023
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iQ700 | Chladiaci automat hyperFresh premium 
 
Nika: 1775 mm 
KI81FHOD0

studioLine 
exkluziv

• interiér s prvkami blackSteel dizajnu (police, priehradky, ovládanie)
• osvetlenie LED
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• logo studioLine
• asistent otvárania dverí – plne integrovanú chladničku otvoríte jediným povelom

Výkon
a spotreba

• energetická trieda1): D
• spotreba energie: 120 kWh/rok2)

• objem chladiacej časti: 289 l
• objem zóny blízko 0 °C: 83 l
• hlučnosť: 36 dB(A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: C
• klimatická trieda: SN-T

Komfort 
a bezpečnosť

• asistent otvárania dverí 
• Home Connect: vzdialené ovládanie a monitorovanie
• elektronická regulácia teploty LED displej
• freshSense – zaručí konštantnú teplotu vďaka inteligentnej senzorovej technológii
• režim Holiday
• alarm otvorených dverí

Chladiaci 
priestor

• čistý objem: 289 l
• funkcia superChladenie
•  počet odkladacích plôch z bezpečnostného skla: 7 (z toho výškovo nastaviteľných: 6 ), z toho 1 deliteľná odkladacia plocha varioShelf, 

s možnosťou umiestnenia do parkovacej polohy, 1 výsuvná odkladacia plocha easyAccess
• 5 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

hyperFresh 
zóna

• Čistá kapacita 83 l
• 1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – udržuje ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé
• 2× hyperFresh premium 0 °C – udržuje ryby a mäso až 3× dlhšie čerstvé

Mraziaci 
priestor

• noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie

Technické 
informácie  
(V × Š × H)

• plne integrovateľné
• záves dverí vpravo, voliteľné
• systém softClose (jemné dovieranie dvierok)
• rozmery pre vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm
• rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Príslušenstvo miska na vajcia, držiak na fľaše

Zvláštne 
príslušenstvo
Cena* 2 599 €

Vstavané chladenie | Siemens studioLine

* Odporúčaná maloobchodná cena. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
2) Spotreba za rok.

freshSense

softClosing
Door

hyperFresh
Premium 0 ºC

LED osvetlenie

NOVINKA

dostupné 
od 04/2023openAssist
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Rozmerové výkresy | Siemens studioLine

Kombinovaná parná rúra s pripojením na vodu

HS9... s pripojením na vodu Rozmery v mm

Kombinovaná parná rúra 

HS9... Rozmery v mm

C:

B:

A:

Vodovodná prípojka pre 
prívodnú hadicu musí byť vždy 
prístupná

Vodovodná prípojka a prívodná 
hadica sa nesmú nachádzať 
vyššie ako spodná hrana 
spotrebiča

Priestor pre pripojenie spotrebiča 
320 × 115 mm

19,5 mm

D: Merané od stredu spotrebiča

60≥ 45

≥ 45≥ 550

560+8

585+10

(B)

(C)

405

595 535

594 548

577
≤ 45

(A)

≤ 700 (D)

Kombinovaná rúra s mikrovlnami

HM9..., HN9... Rozmery v mm

Vstavaná rúra, vstavaná rúra s prídavnou parou

HB9..., HR9... Rozmery v mm

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

19,5

max. 
 45

min. 
550min. 600+4

min. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

max. 
 45

min. 35

min. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

19,5

max. 
 45

min. 
550min. 600+4

min. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

max. 
 45

min. 35

min. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

Kompaktná parná rúra s pripojením na vodu

CS9... s pripojením na vodu Rozmery v mm

Kompaktná parná rúra

CS9... Rozmery v mm

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

max. 
 45

min. 460
min. 
550

min. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

min. 35

min. 35

max. 
 45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

D:

C:

B:

A:

Merané od stredu spotrebiča

Vodovodná prípojka pre 
prívodnú hadicu musí byť vždy 
prístupná

Vodovodná prípojka a prívodná 
hadica sa nesmú nachádzať 
vyššie ako spodná hrana 
spotrebiča

Priestor pre pripojenie spotrebiča 
320 × 115 mm

19,5 mm

405

455 407

594 548

60

442

≥ 45

≥ 45≥ 550

≤ 45

(A)

560+8

450+2

(B)

(C)

≤ 700 (D)

Kompaktná rúra s mikrovlnami

CM9... Rozmery v mm

Kompaktná mikrovlnná rúra

CE9... Rozmery v mm

miesto pre 
prípojku 
spotrebiča
245 x 90

19,5

max. 
 45

min. 460
min. 
550

560+8

250

50

20
80

448455

594 545

19,5

min. 550miesto pre 
prípojku spotrebiča
245 x 90

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

max. 
 45

45

250
80 

455

35

560+8

594 545

448

450+2

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

max. 
 45

min. 460
min. 
550

min. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

min. 35

min. 35

max. 
 45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

Vákuovacia zásuvka

BV9... Rozmery v mm

Multifunkčná zásuvka

BI9... Rozmery v mm

35≥ 550

560+8

140

594

130

518

590+4

min. 550 35

560+8

140

594

130

542

590+5

Kompaktnú rúru na pečenie s výškou 455 mm 
je možné zabudovať bez medzidna nad 
ohrievaciu zásuvku

A: 7,5 mm

130

(A)

140

19

518
35

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

19,5

max. 
 45

min. 
550min. 600+4

min. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

max. 
 45

min. 35

min. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10
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Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm

Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú 
spredu

455

594

558

≥ 400

377

19

449
≈ 950

560+8
450+2

≥ 35

Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min. 
vzdialenosť od steny len 100 mm

Inštalácia v ľavom rohu

≥ 350

110°

A: 7,5 mm

19
6

455

(A)

377

Rozmery v mmCB974GKB1

Mikrovlnná rúra

Rozmery v mmBF922L1B1

Mikrovlnná rúra

Rozmery v mmBF922R1B1

Rozmery v mmCD914GXB1 

Vstavaný kávovar s pripojením na vodu

Rozmery v mmCT918L1D0 s prívodom na vodu

Rozmery v mm

Vstavaný kávovar

CT918L1B0

A: Zadná stena voľná

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

min. 550

Zadná
stena voľná

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

A: presah hore: 
výklenok 362: 6 mm 
výklenok 365: 3 mm 

B: presah dole: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

A: Zadná stena voľná

362-365

600

(A)594

382

≥ 16≥ 300

≥ 560+8

20

299

min. 550

Zadná
stena voľná

298,5

594

20

560+8

382

380+2

600

35

A: presah hore: 
výklenok 362: 6 mm 
výklenok 365: 3 mm 

B: presah dole: 14 mm

362-
365
(A) 382

(A)

(B)

16

16
≥ 300

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

max. 
 45

min. 460
min. 
550

min. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

min. 35

min. 35

max. 
 45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

zabudovanie s varným panelom 

hĺbka zapustenia pozri 
rozmerový výkres varného 
panela 

vzdialenosť min.:
indukčný varný panel: 5 mm
plynový varný panel: 5 mm
elektrický varný panel: 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442

Kompaktná rúra na pečenie

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

max. 
 45

min. 460
min. 
550

min. 20

19,5

560+8

180

405

407442455

594 548

min. 550

19,5

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

min. 35

min. 35

max. 
 45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

zabudovanie s varným panelom 

hĺbka zapustenia pozri 
rozmerový výkres varného 
panela 

vzdialenosť min.:
indukčný varný panel: 5 mm
plynový varný panel: 5 mm
elektrický varný panel: 2 mm 7,5

m
in

. 4
60

442

Kompaktná parná rúra

Odporúčaná hĺbka inštalácie 950–1450 mm

Zásobníky na zrná a vodu sa odstraňujú 
spredu

455

594

558

≥ 400

377

19

449
≈ 950

560+8
450+2

≥ 35

Ak používate 92° obmedzovač závesu, je min. 
vzdialenosť od steny len 100 mm

Inštalácia v ľavom rohu

≥ 350

110°

A: 7,5 mm

19
6

455

(A)

377

Bližšie informácie ohľadom pripojenia 
na vodovodné vedenie nájdete na 
našich webových stránkach alebo 
v inštalačnom manuáli.
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Rozmerové výkresy | Siemens studioLine

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 70 min. 45

freeInduction Plus varná doska

EZ977KZY1E Rozmery v mm

freeInduction Plus varná doska

EZ907KZY1E Rozmery v mm

min. 820

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 70 min. 45

flexInduction varná doska

EX907KXX5E Rozmery v mm

flexIduction varná doska

EX977NXV6E Rozmery v mm

C:

B:

A:

Pracovná doska, do ktorej sa varný panel 
inštaluje, musí vydržať záťaž asi 60 kg. 
V prípade potreby je nutné použiť 
zodpovedajúcu spodnú konštrukciu.

Pozri priestorové požiadavky rúry

Vzdialenosť medzi povrchom pracovnej 
dosky a hornou hranou prednej časti 
rúry musí byť 40 mm

Max. hĺbka zapustenia

Min. vzdialenosť od výrezu varného 
panela k stene

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

61 (B)

912520

857

490-500+2

880+2

R 3+2

≥ 70 23

29

A:

B:
C:

D:
E: 6,5+0,5

R 10

R 5

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je inštalovaný 
varný panel, musí byť min. cca 60 kg; v prípade 
potreby sa musia použiť vhodné nosné konštrukcie.

Max. 1 fazeta 

Medzera medzi povrchom pracovnej dosky 
a hornou stranou prednej časti rúry musí byť 
40 mm. Pozri priestorové požiadavky rúry. 

Maximálna hĺbka zapustenia 

Minimálna vzdialenosť výrezu pre 
varný panel od steny. 

≥ 16 (C)
≥ 80

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

76 (B)
892512

857

880+2

50
0+

2

896±1 51
6±1

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú 
dosku k stene. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej 

dosky a hornou časťou prednej časti rúry 
musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na 
priestor na rúru. 

D:

R 5

R 10

Max. 1 skosenie 
E: 6,5+0,5

Pracovná doska, do ktorej je varná doska 
nainštalovaná, musí byť schopná odolať 
zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby 
sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
892

29
23

512

857

880+2

50
0+

2

896±1 51
6±1

Ak je spotrebič vstavaný pod varnou doskou, musí byť dodržaná nasledujúca 
hrúbka 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

min. 550

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 65 min. 45

flexInduction Plus varné dosky

EX877NYV6E, EX878LYV5E Rozmery v mm

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490-500+2-0

750-780+2-0

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu 
na varnú dosku k stene. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Voľný priestor medzi povrchom 

pracovnej dosky a hornou časťou 
prednej časti rúry musí byť 30 mm. 
Pozrite si požiadavky na priestor na rúru. 

Pracovná doska, do ktorej je varná doska 
nainštalovaná, musí byť schopná odolať 
zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa 
musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

min. 820

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 65 min. 45

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu 
na varnú dosku k stene. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Voľný priestor medzi povrchom 

pracovnej dosky a hornou časťou 
prednej časti rúry musí byť 30 mm. 
Pozrite si požiadavky na priestor na rúru. 

Pracovná doska, do ktorej je varná doska 
nainštalovaná, musí byť schopná odolať 
zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby sa 
musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

912

23
29

520

857

490-500+2-0

880+2-0

79



min. 550

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 70 min. 45

flexInduction Plus varná doska

EX807NYV6E Rozmery v mm

min. 550

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 65 min. 45

flexInduction Plus varná doska

EX677NYV6E Rozmery v mm

min. 550

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 70 min. 45

flexInduction Plus varná doska

EX607NYV6E Rozmery v mm

min. 550

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 65 min. 45

Indukčná varná doska

EH877FVC5E Rozmery v mm

min. 550

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou

zabudovaný 
sporák/
zabudovaná 
rúra na 
pečenie

20
1

1

min. 
45

Je potrebné počítať
s vetracou štrbinou.

1

zásuvka

20
1

min. 65 min. 45

Indukčná varná doska

EH677FFC5E Rozmery v mm

Varné dosky s odsávaním

EX877NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním

EX807NX68E, ED807FQ25E

A: Minimálna vzdialenosť od výrezu na varnú 
dosku k stene. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Voľný priestor medzi povrchom pracovnej 

dosky a hornou časťou prednej časti rúry 
musí byť 30 mm. Pozrite si požiadavky na 
priestor na rúru. 

D: Max. 1 skosenie 
E: 6,5+0,5

Pracovná doska, do ktorej je varná doska 
nainštalovaná, musí byť schopná odolať 
zaťaženiu cca 60 kg. V prípade potreby 
sa musia použiť vhodné podperné konštrukcie.

R 10

R 5

≥ 30 (C)

(D)
(E)

(I)
(H)

(I)

(G)≥ 40 (A)

G H IF

F

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

56 (B)
792

29
23

512

537

780+2

50
0+

2

796±1 51
6±

1

A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej 
dosky od steny. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Medzera medzi povrchom pracovné 

dosky a hornou čela rúry na pečenie 
musí byť 30 mm. Pozri priestorové 
požiadavky rúry na pečenie. 

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je 
inštalovaná varná doska, musí byť min. 
cca 60 kg; v prípade potreby musí byť 
použité vhodné nosnej konštrukcie.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2-0
560+2-0

* Minimálna vzdialenosť 
 výrezu pre varný panel od steny
** Hĺbka zapustenia
*** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30,
 v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky
 pre rúru na pečenie

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

fazeta max. 1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+

2

51
6±

1

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

812

23
29

520

537

490-500+2-0

750-780+2-0

A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej 
dosky od steny. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Medzera medzi povrchom pracovné 

dosky a hornou čela rúry na pečenie 
musí byť 30 mm. Pozri priestorové 
požiadavky rúry na pečenie. 

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je 
inštalovaná varná doska, musí byť min. 
cca 60 kg; v prípade potreby musí byť 
použité vhodné nosnej konštrukcie.

A: Minimálna vzdialenosť výrezu varnej 
dosky od steny. 

B: Hĺbka zapustenia 
C: Medzera medzi povrchom pracovné 

dosky a hornou čela rúry na pečenie 
musí byť 30 mm. Pozri priestorové 
požiadavky rúry na pečenie. 

Nosnosť pracovnej dosky, do ktorej je 
inštalovaná varná doska, musí byť min. 
cca 60 kg; v prípade potreby musí byť 
použité vhodné nosnej konštrukcie.

≥ 16 (C)

(D)

D

(E)

E
(F)

F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

602520

 490-500+2-0
560+2-0

predný pohľad
750

450

257

30

269 181

predný pohľad
560

450

257

30

269 181

predný pohľad
780

450

257

30

269 181

80



Rozmerové výkresy | Siemens studioLine

Varné dosky s odsávaním

Varné dosky s odsávaním

EX877NX68E, ED877FQ25E

R 5

R 10

B: Minimálna vzdialenosť výrezu pre 
varný panel od steny 

C: Hĺbka zapustenia
D: Fazeta max. 1
E: 6,5+0,5

F: Pracovná doska, do ktorej je 
zabudovaný varný panel, 
musí odolávať zaťaženie cca 60 kg, 
v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

G: V zadnej stene musí byť vytvorený 
výrez pre vedenie. Presná veľkosť 
a poloha sú uvedené na špeciálnom
obrázku.

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G)

R 5

R 10

B: Minimálna vzdialenosť výrezu pre 
varný panel od steny 

C: Hĺbka zapustenia
D: Fazeta max. 1
E: 6,5+0,5

F: Pracovná doska, do ktorej je 
zabudovaný varný panel, 
musí odolávať zaťaženie cca 60 kg, 
v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

G: V zadnej stene musí byť vytvorený 
výrez pre vedenie. Presná veľkosť 
a poloha sú uvedené na špeciálnom
obrázku.

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G) R 5

R 10

B: Minimálna vzdialenosť výrezu pre 
varný panel od steny 

C: Hĺbka zapustenia
D: Fazeta max. 1
E: 6,5+0,5

F: Pracovná doska, do ktorej je 
zabudovaný varný panel, 
musí odolávať zaťaženie cca 60 kg, 
v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

G: V zadnej stene musí byť vytvorený 
výrez pre vedenie. Presná veľkosť 
a poloha sú uvedené na špeciálnom
obrázku.

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

(D)

(E)

A

≥ 50

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G)

Varné dosky s odsávaním

EX807NX68E, ED807FQ25E

G:
F:
E:
D:
C:
B:
A:

90° koleno veľ. L
Objímky konektora
Difúzor
Skrátená zásuvka

90° koleno veľ. M
Výška kuchyne
Dĺžka rúrky

Inštalatér musí zvoliť dĺžku rúrky 
a v prípade potreby ju odrezať 
podľa výšky kuchyne

A B
500

1000
≤ 940
> 940

≥ 10099

331 243

74

95

500
574

≥ 650

99

(D)
(F)

(C)
(E)

(E)

(E)

470

89(A)(B)

≤ 475 (G)

Varné dosky s odsávaním

EX807NX68E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

ED777FQ25E
A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný 

panel od steny 
B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaný 

varný panel, musí odolávať zaťaženie 
cca 60 kg, v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez 
pre vedenie. Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom obrázku.

223 (B)

710

539

520

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný 
panel od steny 

B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaný 

varný panel, musí odolávať zaťaženie 
cca 60 kg, v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez 
pre vedenie. Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom obrázku.

223 (B)

710

539

520

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

Varné dosky s odsávaním

EX877NX68E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním

EX877NX68E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Varné dosky s odsávaním

EX807LX67E, ED807FQ25E

Pri inštalácii priamo oproti vonkajším stenám, 
ktoré nie sú izolované (µ ≥ 0,5 W/m2 °C) 
odporúčame použiť konfiguráciu recirkulácie 
čiastočne alebo úplne odvádzaného vzduchu.

pohľad z boku 

10-80171

≥ 50 490

470

227
80

50 (≥ 25)

Pri inštalácii priamo oproti vonkajším stenám, 
ktoré nie sú izolované (µ ≥ 0,5 W/m2 °C) 
odporúčame použiť konfiguráciu recirkulácie 
čiastočne alebo úplne odvádzaného vzduchu.

pohľad z boku 

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

G:
F:
E:
D:
C:
B:
A:

90° koleno veľ. L
Objímky konektora
Difúzor
Skrátená zásuvka

90° koleno veľ. M
Výška kuchyne
Dĺžka rúrky

Inštalatér musí zvoliť dĺžku rúrky 
a v prípade potreby ju odrezať 
podľa výšky kuchyne

A B
500

1000
≤ 940
> 940

≥ 10099

331 243

84

95

490
574

≥ 650

99

(D)
(F)

(C)
(E)

(E)

(E)

470

89(A)(B)

≤ 475 (G)

≥ 600

≥ 600
490

510

227 171

≥ 600
≥ 50

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný 
panel od steny 

B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaný 

varný panel, musí odolávať zaťaženie 
cca 60 kg, v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez 
pre vedenie. Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom obrázku.

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

A: Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný 
panel od steny 

B: Hĺbka zapustenia
C: Pracovná doska, do ktorej je zabudovaný 

varný panel, musí odolávať zaťaženie 
cca 60 kg, v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

D: V zadnej stene musí byť vytvorený výrez 
pre vedenie. Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom obrázku.

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

81



* Od vrchnej 
 hrany mriežky

zásuvka

výstup na odvetranie

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 
plynový*

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

A: odvod vzduchu
B: cirkulácia
C: výstup vzduchu – pri odvetraní 

namontovať otvormi nadol

250

247
580

448

345 46

342

500
900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

ø 120

ø 150

max. 20

379

424

438

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

od vrchnej 
hrany 
mriežky

*
 

394,5

51,5

45
300

209

Nástenný odsávač pár

Rozmery v mmLC91BUV55

* Od vrchnej 
 hrany mriežky

zásuvka

výstup na odvetranie

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 
plynový*

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

ø 120

ø 150

max. 20

379

424

438

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

od vrchnej 
hrany 
mriežky

*
 

394,5

51,5

45
300

209

A: odvod vzduchu
B: cirkulácia
C: výstup vzduchu – pri odvetraní 

namontovať otvormi nadol

250

247
580

448

345 46

342

500
900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 
≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

Nástenný odsávač pár

LC97BIR55

Dekoratívny komínový odsávač pár

LC97FVW62S Rozmery v mm

Dekoratívny nástenný odsávač pár

LC97FLR61S Rozmery v mm

Dekoratívny nástenný odsávač pár

LC98KLR62S Rozmery v mm

Rozmery v mm

Všimnite si maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

(1) Poloha
zásuvky

min. 140(1)

430

540

20 spotrebič v cirkulačnej prevádzke 
bez kanála
súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

890

500

430
480

540

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)

410
149

138

210

45

9
263

(1) odvod 
vzduchu

(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu 

namontovať otvormi dolu

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 969(1)

max. 1239(1)

min. 1029(2)

max. 1299(2)

890

263

500

430

460 190
260

256

470
187(3)

D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

90

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 505

(A)
(A)
(B)

≥ 570

D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

90

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 505

(A)
(A)
(B)

≥ 570

75
184

499

54

D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

100

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 400

(A)
(A)

≥ 465

(B)

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)

301
40

138

210

45

Všimnite si maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

(1) Poloha
zásuvky

min. 140(1)

323

450

20

min. 130(1)

min. 70(2)

min. 70(1)
min. 130(2)

min. 928(1) 
max. 1198(1)

min. 988(2)

(1) odvod
vzduchu

(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu   

namontovať otvormi dolu

max. 1258(2)

890
184

452

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Spotrebič v cirkulačnej prevádzke 
bez kanála
Súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

323

370 450

890

452
D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

100

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 400

(A)
(A)

≥ 465

(B)

Všimnite si maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

(1) Poloha
zásuvky

min. 140(1)

430

540

20 Spotrebič v cirkulačnej prevádzke 
bez kanála
Súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

890

500

430
480

540

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)

410
149

138

210

45

D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

90

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 505

(A)
(A)
(B)

≥ 570

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 969(1) 

max. 1239(1)

min. 1029(2)

(1) odvod
vzduchu

(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu   

namontovať otvormi dolu

max. 1299(2)

890

263

500

430

460 190
260

256

470
187(3)

9
263

D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

90

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 505

(A)
(A)
(B)

≥ 570

82
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Všimnite si maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

(1) Poloha
zásuvky

min. 140(1)

323

450

20

77
222

499

54

Rozmery v mm

D:
C:

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

Zásuvka
Odvod vzduchu

256

187

240

100

≥ 60

≥ 450 (C) 
≥ 650 (D)

≥ 400

(A)
(A)

≥ 465

(B)

Dekoratívny nástenný odsávač pár

LC91KWW62S

spotrebič v cirkulačnej prevádzke 
bez kanála
súprava na cirkulačnú prevádzku je potrebná

323

370 450

890

454

B:
A:

Plynový
Elektrický

Od vrchnej hrany mriežky

≥ 450 (A)
≥ 650 (B)

301
40

138

210

45

min. 130(1)

min. 70(2)

min. 70(1)
min. 130(2)

min. 930(1) 
max. 1200(1)

min. 990(2)

(1) odvod 
vzduchu

(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu 

namontovať otvormi dolu

max. 1260(2)

890
222

454

499

323

460

190
260

256
470

187
(3)

744-924

744-1044

*

(1)
(2)

(1) 
(2) 
(3) výstup vzduchu – pri odvetraní

namontovať otvormi nadol

cirkulácia

odvod vzduchu

od vrchnej
hrany mriežky

min. 245

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

min. 155 
min. 35 

odvod vzduchu
cirkulácia

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

Ostrovčekový odsávač pár

LF98BIR55 Rozmery v mm

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

výškovo
nataviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744-1044) 

744-924

744-1044

*

(1)
(2)

(1) 
(2) 
(3) výstup vzduchu – pri odvetraní

namontovať otvormi nadol

cirkulácia

odvod vzduchu

od vrchnej
hrany mriežky

min. 245

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

min. 155 
min. 35 

odvod vzduchu
cirkulácia

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

Ostrovčekový odsávač pár

LF91BUV55 Rozmery v mm

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

výškovo
nataviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744-1044) 

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

888

487+3 
-1

+3 
-116-50

Stropný odsávač pár

LR99CQS25 Rozmery v mm

ø 150

Výpust ventilátora sa môže otáčať 
vo všetkých štyroch smeroch

500
485

340

900
886

342

299
59

72

67

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

888

487+3 
-1

+3 
-116-50

Stropný odsávač pár

LR97CBS25 Rozmery v mm

ø 150

Výpust ventilátora sa môže otáčať 
vo všetkých štyroch smeroch

500
485

340

900
886

342

299
59

72

67

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

16-50 1188

487+3 
-1

+3 
-1

Stropný odsávač pár

LR29CQS25 Rozmery v mm

ø 150

Výpust ventilátora sa môže otáčať 
vo všetkých štyroch smeroch

500
485

340

1200
1186

342
72

59
299

67

Stolný odsávač pár

LD88WMM65 Rozmery v mm

B:

A:

5,5 mm

Motorová jednotka musí byť vždy 
prístupná

Montáž motorovej jednotky na 
prednú/zadnú stranu alebo s bočným 
presadením o max. 3 m (potrebné 
osobitné príslušenstvo)

6

140

792 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

-

-

-

-

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom 
a stenou/susednou hornou skrinkou min. 
500 mm

Vzdialenosť otvorených policových prvkov 
nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte 
nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom nie je 
možná

Kombinácia s elektrickým varným panelom

≥ 800

780

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

≥ 500

≥ 500

A:

B: 5.5 
C: 9.5 

R 10

≤ R 5

Na zapustenie drezu do kamenných 
a granitových pracovných dosiek. 

Vr. 2 mm silikónového tesnenia 
po celom obvode

(B)
(B)

(C)
8

780

796 (A)

144 (A) D
125

D A:

B: 5.5 
C: 9.5 

R 10

≤ R 5

Na zapustenie drezu do kamenných 
a granitových pracovných dosiek. 

Vr. 2 mm silikónového tesnenia 
po celom obvode

(B)
(B)

(C)
8

780

796 (A)

144 (A) D
125

D

A:

B: 5.5 
C: 9.5 

R 10

≤ R 5

Na zapustenie drezu do kamenných 
a granitových pracovných dosiek. 

Vr. 2 mm silikónového tesnenia 
po celom obvode

(B)
(B)

(C)
8

780

796 (A)

144 (A) D
125

D

83



Stolný odsávač pár

LD88WMM66 Rozmery v mm

Na inštaláciu varnej dosky a odsávača pár 
vo fazetovom dizajne do jedného výrezu je 
nutný inštalačný set LZ28WWY12.

Teleskopický odsávač pár

LI67SA561S Rozmery v mm

Stolný odsávač pár

LD98WMM66 Rozmery v mm

Stolný odsávač pár

LD98WMM65 Rozmery v mm

Nástenný odsávač pár

LC96BBM65 Rozmery v mm

(1)  odvod vzduchu
(2)  cirkulácia
(3)  výstup vzduchu – pri odvode vzduchu
 namontovať otvormi dolu

min. 120 (1)

min. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)

635-1075 (2)

260250

500

Pri použití zadnej steny je potrebné  
dbať na dizajn spotrebiča.

326

20

367

min. 550/650 
elektrický/plynový*

* Od vrchnej hrany
 mriežky

45

200

210

31

286

B:

A:

5,5 mm

Motorová jednotka musí byť vždy 
prístupná

Montáž motorovej jednotky na 
prednú/zadnú stranu alebo s bočným 
presadením o max. 3 m (potrebné 
osobitné príslušenstvo)

6

140

812 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

-

-

-

-

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom 
a stenou/susednou hornou skrinkou min. 
500 mm

Vzdialenosť otvorených policových prvkov 
nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte 
nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom nie je 
možná

Kombinácia s elektrickým varným panelom

≥ 800

780

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

≥ 500

≥ 500

-

-

-

-

A:

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi 
spotrebičom a stenou/susednou hornou 
skrinkou min. 500 mm

Vzdialenosť otvorených policových 
prvkov nad spotrebičom min. 650 mm 
(odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte 
nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom nie 
je možná

Presah pracovnej dosky cez korpus
Lícujúca montáž
Kombinácia s elektrickým varným panelom

780

≥ 500

≥ 500

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

B:

A:

5,5 mm

Motorová jednotka musí byť vždy 
prístupná

Montáž motorovej jednotky na 
prednú/zadnú stranu alebo s bočným 
presadením o max. 3 m (potrebné 
osobitné príslušenstvo)

6

140

912 352

854

397

457

733 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

-

-

-

-

A:

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi 
spotrebičom a stenou/susednou hornou 
skrinkou min. 500 mm

Vzdialenosť otvorených policových 
prvkov nad spotrebičom min. 650 mm 
(odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte 
nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom nie 
je možná

Presah pracovnej dosky cez korpus
Lícujúca montáž
Kombinácia s elektrickým varným panelom

880

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

≥ 500

≥ 500

-

-

-

-

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom 
a stenou/susednou hornou skrinkou min. 
500 mm

Vzdialenosť otvorených policových prvkov 
nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte 
nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom nie je 
možná

Kombinácia s elektrickým varným panelom

≥ 800

880

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

≥ 500

≥ 500

B:

A:

5,5 mm

Motorová jednotka musí byť vždy 
prístupná

Montáž motorovej jednotky na 
prednú/zadnú stranu alebo s bočným 
presadením o max. 3 m (potrebné 
osobitné príslušenstvo)

6

140

892 352

854

397

457

733 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

-

-

-

-

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi spotrebičom 
a stenou/susednou hornou skrinkou min. 
500 mm

Vzdialenosť otvorených policových prvkov 
nad spotrebičom min. 650 mm (odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, dodržiavajte 
nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom nie je 
možná

Kombinácia s elektrickým varným panelom

≥ 800

880

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

≥ 500

≥ 500

-

-

-
-

A:

Vzdialenosť medzi rámom spotrebiča 
a stenou min. 50 mm

Vzdialenosť vľavo/vpravo medzi 
spotrebičom a stenou/susednou hornou 
skrinkou min. 500 mm

Vzdialenosť otvorených policových 
prvkov nad spotrebičom min. 650 mm 
(odporúčané)

Nad spotrebič nemontujte horné skrinky

Aby ste zabránili poklesu výkonu, 
dodržiavajte nasledujúce:

Kombinácia s plynovým varným panelom 
nie je možná

Presah pracovnej dosky cez korpus
Lícujúce zabudovanie v rovine
Kombinácia s elektrickým varným panelom

≥ 900

≥ 750

40
880+2

896±1 639+2

656±1 (A)

min.
420

min. 300
odporúčanie 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Nastavenie hĺbky
filtrovej zásuvky možné do 29 mm

290-455

17

95

37

41

347

426
471

40 

598

506

253

52414

82
84

     hĺbka korpusu      
280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

     hĺbka korpusu      
320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

pozícia LED 
žiaroviek
panel na zadnej 
stene max. 20 mm

X: podľa výbavy

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

598

21

40
133

204

     hĺbka korpusu      
300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

84
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max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

min. 90
max. 220

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min. 
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

SN87Y801BE Rozmery v mm

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

SX87Y801BE Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm

SX97T800CE, SX75Z801BE SN97T800CE, SN75Z801BERozmery v mm Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm

Chladiaci automat

KI81FHOD0 Rozmery v mm

1500-1750 
720-1400

A1
A2

22
19
15
15

22
19
19
19

A B C

(A)

(A1)

(A2)

Tlmený záves, čelná strana nábytku v kg
Netlmený záves, čelná strana nábytku v kg
Výška dvierok spotrebiča vrátane závesov v mmA:

B:
C:

Hmotnosť

Namontované čelné strany nábytku, ktoré prekračujú 
prípustnú hmotnosť, môžu poškodiť záves a zhoršiť 
jeho funkčnosť

Maximálna prípustná hmotnosť čiel kuchynskej 
linky A: vetranie v podstavci min. 200 cm²

B: výstup vzduchu min. 200 cm²
(B)

(A)

B1 B2

A1 A2

max. 
2200

vetranie 
v podstavci  
min. 200 cm2

výstup vzduchu 
min. 200 cm2

odporúčané 560
min. 550

min. 
560

1772+8

Uvedené rozmery dvierok platia pre 
poldrážku dvierok 4 mm.

presah 
čelnej dosky

Pmin. 40 P

spodná hrana 
čelnej dosky

70
3+
A

(m
in
.)

72
7+
A

(m
ax
.)

10
65
+P

(m
ax
.)

10
41
+P

(m
in
.)

A A

4 4

Odporúčané rozmery medzier 
pre plochý záves

R

R

R

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

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

545 558

1772

1749

1743

max. 
2200

vetranie 
v podstavci  
min. 200 cm2

výstup vzduchu 
min. 200 cm2

odporúčané 560
min. 550

min. 
560

1772+8

presah
čelnej dosky

min. 40

spodná hrana
čelnej dosky

17
72

 A
+P

 (m
ax

.)

P

A

T

Montované dvierka 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:

Maximálna prípustná hmotnosť predných častí 
nábytku

1500-1750 22 22

Odporúčané rozmery medzier 
pre plochý záves

R

R

R

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

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

Odporúčané rozmery medzier 
pre plochý záves

R

R

R

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

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

Zabudovaná kombinácia chladnička/mraznička
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Model

HZ617000 31 €*
forma na pizzu pre modely radu iQ700

HZ530000 45 €*
2 hlboké plechy, malé

HZ531010 85 €*
plech na pečenie s nepriľnavým povrchom  
(štandard/prídavná para/MW)  

HZ631070 27 €*
smaltovaný plech na pečenie 
(štandard/para/MW/pyrolýza)  

HZ532010 85 €*
hlboký plech na pečenie  
s nepriľnavým povrchom  
(štandard/prídavná para/MW)  

HZ632070 28 €*
hlboký plech na pečenie 
(štandard/para/MW/pyrolýza)  

HZ633070 61 €*
smaltovaná profesionálna panvica  
(pyrolýza) pre modely radu iQ700

HZ633001 65 €*
veko na profesionálnu panvicu  
pre modely radu iQ700

HZ634000 19 €*
kombinovaný rošt (štandard)  
pre modely radu iQ700

HZ634080 20 €*
kombinovaný rošt (MW)  
pre modely radu iQ700

HZ635000 169 €*
AirFry & Grill-Set

Model

HZ629070 35 €*
AirFry plech na pečenie

HZ636000 65 €*
sklenená panvica

HZ915003 67 €*
sklenený pekáč 5,1 l

HZG0AS00 15 €*
napájací kábel, dĺžka 3 m

HZ327000 145 €*
kamenná platňa na pečenie 
s drevenou lopatkou

HZ66D52 65 €*
dierovaná parná nádoba, veľkosť M

HZ36D613 27 €*
nedierovaná parná nádoba, veľkosť S

HZ36D613G 27 €*
dierovaná parná nádoba, veľkosť S

HZ638000 99 €*
varioClip rail s plným výsuvom,  
pre rúry

HZ638070 139 €*
varioClip rail s plným výsuvom,  
pre rúry s pyrolytickým čistením activeClean®

HZ638D00 109 €*
varioClip rail s plným výsuvom,  
na prípravu pokrmov v pare
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Zvláštne príslušenstvo varnej dosky a varnej dosky s odsávaním | Siemens studioLine

Model

HZ9VDSB1 41 €*
ploché koleno 90°, horizontálne

HZ9VDSB2 32 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „L“,  
pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm

HZ9VDSB3 32 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „M“,  
pre hĺbku pracovnej dosky 65 cm

HZ9VDSB4 41 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „S“,  
pre hĺbku pracovnej dosky 60 cm

HZ9VDSS2 89 €*
flexibilná manžeta

HZ9VDSI0 41 €*
redukcie: okrúhle Ø 150 mm/ploché

HZ9VDSI1 41 €*
kolenová redukcia 90°:  
okrúhle Ø 150 mm/ploché

HZ9VDSM1 28 €*
ploché potrubie, 50 cm

HZ9VDSM2 53 €*
ploché potrubie, 100 cm

HZ9VDSS1 12 €*
plochý spojovací diel

HZ9VDKR0 145 €*
súprava potrubí pre prevádzku s cirkuláciou,  
hĺbka pracovnej dosky 70 cm

Model

HZ9VDKR1 145 €*
súprava potrubí pre prevádzku s cirkuláciou,  
hĺbka pracovnej dosky 60 cm

HZ9VDKE1 145 €*
súprava na odťah

HZ9VRPD1 49 €*
soklový difúzor

HZ9VEDU0 85 €*
4 akustické filtre (na odťah von)

HZ9VRCR0 85 €*
4 cleanAir uhlíkové filtre na recirkuláciu 
(náhradné)

dostupné do 01/2023

HZ9VRCR1 85 €*
4 cleanAir Plus uhlíkové filtre 
na recirkuláciu (náhradné)

dostupné od 01/2023

HZ390011 145 €*
pekáč z nehrdzavejúcej ocele so skleneným 
vekom na zónu flexInducie 
(veľkosť: 30 × 20 cm)

HZ390012 69 €*
nadstavec na varenie v pare  
do HZ390011

HZ9SE030 129 €*
súprava riadu na indukciu

HZ390090 145 €*
wok panvica s mriežkou  
a sklenenou pokrievkou
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Model

HZ390210 93 €*
panvica na pečenie (Ø 15 cm)
HZ390220 (bez. obr)  101 €*
panvica na pečenie (Ø 19 cm)
HZ390230 (bez. obr)  109 €*
panvica na pečenie (Ø 21 cm)

HZ39050 113 €*
bezdrôtový senzor na varenie 
(cookControl Sensor)

HZ390512 285 €*
gril Teppan Yaki na zónu flexIndukcie 
(veľkosť: 40 × 20 cm)

HZ390522 169 €*
grilovací plát na zónu flexIndukcie 
(veľkosť: 40 × 20 cm)

HZ9ES100 69 €*
varič na espresso, 4 šálky/250 ml,  
vhodný pre indukčné a elektrické  
varné dosky

HZ9FE280 139 €*
panvica na pečenie (Ø 28 cm)

HZ9SE040 229 €*
4-dielna súprava riadu 
(hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l;  
hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l;  
panvica na pečenie: Ø 18 cm;  
hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)

HZ9SE060 285 €*
6-dielna súprava riadu 
(hrniec s pokrievkou: Ø 22 cm, objem 5,5 l;  
hrniec s pokrievkou: Ø 18 cm, objem 3,5 l;  
hrniec s pokrievkou: Ø 14 cm, objem 2 l;  
panvica na pečenie: Ø 22 cm, panvica na pečenie: 
Ø 18 cm; hrniec: Ø 14 cm, objem: 1,2 l)

LZ11AFB16 101 €*
cleanAir Plus uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ10AFR00 465 €*
regeneračná základná súprava 
na cirkuláciu bez komína

LZ11AFV16 113 €*
cleanAir Plus základná súprava 
na cirkuláciu bez komína

LZ11AFI16 135 €*
cleanAir Plus základná súprava  
na cirkuláciu s komínom

Model

LZ21JXB16 265 €*
cleanAir Plus uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ10AKR00 465 €*
regeneračná základná súprava 
na cirkuláciu bez komína

LZ10AKS00 465 €*
regeneračná základná súprava  
na cirkuláciu s komínom

LZ11AKI16 125 €*
cleanAir Plus základná súprava  
na cirkuláciu s komínom

LZ10AXK50 165 €*
predĺženie komína (1000 mm)

LZ10AXL50 195 €*
predĺženie komína (1500 mm)

LZ10FXJ05 489 €*
regeneračná cleanAir základná súprava  
na cirkuláciu (vstavaná)

LZ10ITP00 425 €*
regeneračný cleanAir filter 
(náhradný)

LZ11AKB16 97 €*
cleanAir Plus uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ11AKV16 109 €*
cleanAir Plus základná súprava 
na cirkuláciu bez komína

LZ11AXC56 355 €*
cleanAir Plus modul  
na cirkuláciu

LZ12FXD51 789 €*
regeneračná longLife základná súprava  
na cirkuláciu (externá)
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Zvláštne príslušenstvo ventilačné systémy | Siemens studioLine

Model

LZ11AXE61 155 €*
dizajnový komín pre dekoratívne  
odsávače pár (čierny)

LZ11CXI16 145 €*
vstavaná cleanAir Plus súprava 
na cirkuláciu

LZ11ITD11 795 €*
regeneračná longLife základná súprava  
na cirkuláciu (externá)

LZ11IXB16 85 €*
cleanAir Plus uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ11IXC16 329 €*
cleanAir Plus základná súprava  
na cirkuláciu

LZ12265 215 €*
predĺženie komína (1000 mm)

LZ12285 335 €*
predĺženie komína (1100 mm)

LZ12310 81 €*
adaptér na skosené stropy 
(ľavý/pravý)

LZ12410 93 €*
adaptér na skosené stropy 
(predný/zadný)

LZ12510 89 €*
základná súprava (vnútorná konštrukcia) 
na predĺženie komína (500 mm)

LZ12530 145 €*
základná súprava (vnútorná konštrukcia) 
na predĺženie komína (1000 mm)

LZ12CXC56 275 €*
cleanAir Plus základný modul 
na cirkuláciu

LZ31XXX11 73 €*
aluflex rúrka okrúhla, Ø 150 mm,  
600–3000 mm

Model

LZ20JCD20 999 €*
regeneračná súprava cleanAir 
na prevádzku s cirkuláciou (biela)

LZ20JCD50  999 €*
regeneračná súprava cleanAir 
na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ) 

LZ21JCC26 585 €*
cleanAir Plus súprava na prevádzku
s cirkuláciou (biela)

LZ21JCC56 615 €*
cleanAir Plus súprava na prevádzku
s cirkuláciou (antikoro)

LZ21WWB16 149 €*
cleanAir Plus uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ21WWI16 225 €*
cleanAir Plus základná súprava  
na cirkuláciu, 80 cm

LZ21WWI17 225 €*
cleanAir Plus základná súprava  
na cirkuláciu, 90 cm

LZ21WWJ11 1 015 €*
regeneračná longLife základná súprava  
na cirkuláciu, 80 cm

LZ21WWJ12 1 015 €*
regeneračná longLife základná súprava  
na cirkuláciu, 90 cm

LZ21WWM11 279 €*
základná súprava pre vzdialený motor

LZ22CXC56 389 €*
cleanAir Plus základná súprava  
na cirkuláciu

LZ22FXD51 789 €*
regeneračná longLife základná súprava  
na cirkuláciu (externá)

LZ31WWX11  89 €*
redukcie ploché/okrúhle 90°,  
Ø 150 mm
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Model

LZ28WWY12 205 €*
inštalačná súprava pre stolný odsávač  
vo fazetovom dizajne, 80 cm  
(inštalácia do jedného výrezu)

LZ29WWY12 205 €*
inštalačná súprava pre stolný odsávač  
vo fazetovom dizajne, 90 cm  
(inštalácia do jedného výrezu)

LZ31XXB16 85 €*
cleanAir Plus uhlíkový filter 
(náhradný pre modul)

LZ12ITB14 37 €*
cleanAir Standard uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ12ITI14 53 €*
cleanAir Standard súprava pre prevádzku 
s cirkuláciou

LZ46600 165 €*
znižovací rámček, 60 cm

LZ49200 47 €*
inštalačná súprava

LZ49601 269 €*
znižovací rámček, 90 cm

LZ12CBI14 57 €*
cleanAir Standard súprava pre prevádzku 
s cirkuláciou

Model

LZ32CBB14 32 €*
cleanAir Standard uhlíkový filter 
(náhradný)

LZ22CBI14 57 €*
cleanAir Standard súprava pre prevádzku 
s cirkuláciou

TZ70003 14,50 €*
vodný filter Brita (1 ks)

TZ70033A 40,50 €*
vodný filter Brita (3 ks)

TZ80001A 13,50 €*
čistiace tablety (10 ks)

TZ80002A 16 €*
odvápňovacie tablety (3 ks)

TZ80004A 38 €*
servisná súprava

TZ80009N 55,50 €*
izolovaná nádoba na mlieko 
s kovovým povrchom, objem 0,7 l
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Znižovací rámček | Siemens studioLine

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni.

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia. 

Čistý vzduch vo vašej kuchyni.

uhlíkový filter cleanAir Standard
• redukcia pachov 70–85 %
• životnosť: 12–18 mesiacov
•  špeciálna úprava antiFish  

(odstráni nepríjemnú arómu pri 
príprave rýb)

uhlíkový filter cleanAir Plus
• životnosť: 12–18 mesiacov
•  špeciálna úprava antiFish (odstráni 

nepríjemnú arómu pri príprave rýb)
•  až o 5 dB nižšia hlučnosť než 

štandardný uhlíkový filter
• až o 100 m3/h vyšší výkon
•  špeciálna úprava antiPollen (dokáže 

zachytiť peľ a deaktivovať alergény 
vo vzduchu)

Regeneračný uhlíkový filter longLife
• životnosť: až 10 rokov
•  nutnosť regenerácie: každé 

4 mesiace
•  priebeh regenerácie: v rúre na 

pečenie, 2 hodiny pri 200 °C

Tu nájdete produktové video: http://bit.ly/Absenkrahmen

Znižovací rámček 
upevnite pomocou 
4 priložených skrutiek.

Najprv pripevnite 
montážny plech na  
teleskopický odsávač pár.

Pripevnite teleskopický 
odsávač pár.

Máme pre každú kuchyňu to správne riešenie
Siemens sa v každom prípade postará o to, aby ste 
v kuchyni v každej situácii dýchali čerstvý vzduch 
v kuchyni. A to aj v prípade, že nemáte možnosť odsáva-
cieho systému. Vďaka veľkému výberu pachových filtrov si 
každý príde na svoje.
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Špeciálne príslušenstvo Model

Kôš na poháre na vysokej nohe a kancelársky riad

SZ73640  61 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými radmi 
tŕňov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša môžete 
ukladať tak poháre na dlhých stopkách, ako aj šálky a hrnčeky 
na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.

Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory

SZ73001  41 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné príbory 
pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu s príbormi do 
košíka na príbory.

Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens

 

 

SZ73100 20 €* 
 

Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.

Pomocný set na umývanie

SZ73000 41 €* 
 

Držiak na fľaše 
S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke riadu 
bezpečne umyť ani vysoké fľaše alebo vázy.
Ostrekovacia hlava na plechy
Špeciálny vynález značky Siemens: jednoducho odstráňte horný 
kôš a umiestnite ostrekovaciu hlavu na výstup vody v zadnej časti 
umývačky riadu. Potom môžete bezprácne umyť plechy na 
pečenie, tukové filtre odsávačov alebo nadmerne veľké kuchynské 
náčinie.
Prídavný kôš na príbory
Tento malý kôš je obzvlášť flexibilný, pretože ho možno 
umiestiť kamkoľvek do horného koša.
Držiak malých predmetov
Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo viečka 
na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté prúdom vody. 
Spona pre malé predmety, pripevnená k hornému košu, tieto 
veci optimálne fixuje.

Sklopné pánty

SZ73010 145 €* 
 

Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej 
umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený k spodnej 
hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela nábytku je 
pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.

Tretí kôš na malý riad

SZ36RB04 149 €* 
 

Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením pre ukladanie menšieho 
riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou kapacitou dĺžky 
aj hĺbky, zatiaľ čo klasické tretie zásuvky sú vhodné iba pre 
príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.

Príborová zásuvka varioDrawer Pro

SZ36DB04  129 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guľôčkovými ložiskami.
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Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu | Siemens studioLine

Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu 60 cm

Model Príslušenstvo

SX... SN...

SZ73640 kôš na poháre na vysokej nohe a kancelársky riad l l

SZ73100 variabilný kôš na príbory l l

SZ73300 držiak na poháre l l

SZ73005 dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele – l

SZ73035 súprava dekoračných líšt z nehrdzavejúcej ocele na vstavanie do vysokých skriniek – l

SZ73015 dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele l –
SZ73045 súprava dekoračných líšt z nehrdzavejúcej ocele na vstavanie do vysokých skriniek l –
SZ73010 sklopné pánty l l 
SZ72010 predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice l l

SZ73000 pomocný set na umývanie l l

SZ73001 špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory l l

SZ36RB04 tretí kôš na malý riad l l

SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro l l

l	 Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu 

Špeciálne príslušenstvo Model

Držiak na poháre

SZ73300  20 €* 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 tieto držiaky na poháre, dokážete tak 
umyť až 16 pohárov v jednom umývacom cykle.

Dekoračné lišty z nehrdzavejúcej ocele

SZ73005  25 €*

SZ73015  25 €*

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

Súprava dekoračných líšt z nehrdzavejúcej ocele na vstavanie do vysokých skriniek

SZ73035  81 €*

SZ73045  81 €*

SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm
SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm
Vďaka tomuto špeciálnemu príslušenstvu môžete elegantne 
a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.

Predĺženie hadíc

SZ72010  61 €* Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) 
hadice.

Špeciálne príslušenstvo pre chladničky

KS10Z020 drôtený držiak na fľaše 29 €*
CI10Z491 držadlá dverí z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov) 205 €*
CI36Z490 dekoračné panely na dvere z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov) 919 €*
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Siemens domácí spotřebiče

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. 
Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky 
hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli 
získané na základe meraní v laboratórnych podmienkach podľa príslušných 
smerníc európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke 
spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® Registrovaná ochranná známka. 
© 2021 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR. 
siemens-home.bsh-group.com/sk


