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Made in Germany. 
Made for you.
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Made in Germany. Pretože sa to ponúka.
Aj v časoch globalizácie sa v Nemecku vyvíjajú a vyrábajú domáce spotrebiče Siemens vo 
všetkých produktových oblastiach. Pre nás je to úplne jasné rozhodnutie. Pretože okrem 
vysokokvalitného spracovania, príslovečnej spoľahlivosti a najnovších technických štandardov 
má ochranná známka „Made in Germany“ aj ďalšiu neoceniteľnú výhodu: blízkosť k vám. 
Môžeme vám napríklad zaručiť výrobu, ktorá šetrí zdroje, ale aj krátke trasy transportu 
– pre pohodlie, ktoré nezaťažuje budúce generácie.

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Made in Germany



5

Úmyselne vyrábané v Nemecku. Aby ste si mohli svoj domov naplno užívať.
Domáce spotrebiče Siemens majú byť energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu nielen 
v prevádzke. Už počas výroby chceme šetriť zdroje, energiu a znížiť emisie. Preto vyrábame 
domáce spotrebiče Siemens po celom svete nielen v súlade s najvyššími štandardmi kvality, 
ale aj s najvyšším ohľadom na prírodné zdroje našej planéty. To platí aj pre naše nemecké závody 
v Bad Neustadte, Brettene, Dillingene, Giengene, Nauene a Traunreute. 
Od dizajnu produktu až po recykláciu dôsledne využívame všetky možnosti zodpovedného 
zaobchádzania so surovinami a v pilotných projektoch testujeme alternatívy syntetických 
hmôt na báze ropy. 
Viac kvality do života s menším vplyvom na životné prostredie: 
domáce spotrebiče Siemens „Made in Germany“ to umožňujú.

Made in Germany | Siemens domáce spotrebiče studioLine 



Siemens domáce spotrebiče studioLine | Dizajn

Ukážte svoj štýl.
S blackSteel.
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Dizajn | Siemens domáce spotrebiče studioLine

Forma zvádza funkciu
Dizajn nie je len estetickým obalom technického prístroja. Dizajn je 
jazykom, ktorý vytvára emocionálne svety. A tie sú tvorené pomocou 
vysokokvalitných materiálov a čistých linií. Spotrebič tak možno vnímať 
všetkými zmyslami. To dáva prechod emóciám a mení okamihy v kuchyni 
na zvláštny zážitok.

Rad studioLine od spoločnosti Siemens presne spĺňa toto chápanie 
dizajnu. Spotrebiče sú nielen krásne navrhnuté, ale prinášajú aj emócie 
a umožňujú vám, aby ste svoju kuchyňu vnímali úplne novým spôsobom 
– pri varení aj mimo neho.

Nápadne zdržanlivý – dizajn blackSteel
Rad studioLine presvedčí čistým a elegantným vzhľadom, ktorý upúta 
všetky pohľady. Charakteristickým znakom spotrebičov radu studioLine 
je ich exkluzívny dizajn blackSteel. „blackSteel“ – brúsená oceľ, ktorej 
tmavý tón sa v závislosti od osvetlenia mení z čiernej na antracitovú, 
je v dokonalom súlade s bezchybným sklom v najtemnejšej čiernej 
deepBlack. V kombinácii s vaším kuchynským nábytkom tak vzniká 
celkový obraz, ktorý vo vašej kuchyni spája eleganciu a exkluzivitu. 
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Parná rúra: príprava chutných 
a zdravých pokrmov pomocou jemnej pary
Či ide o rybu, zeleninu alebo dezerty, varenie 
na pare je zdravý a chutný spôsob prípravy 
jedál. Celkom ľahko pomocou vodnej pary. 
Potraviny sú upravované šetrne, je zachovaná 
chuť a prirodzená farba vašich pokrmov.

Parná rúra

roasting
Sensor Plus

Tá správna teplota je zárukou 
dokonalého pečenia
Vďaka trojbodovému meraniu dokáže 
inovatívna teplotná sonda roastingSensor 
Plus na pečenie presne a spoľahlivo zmerať 
vnútornú teplotu vašich pokrmov. Je vhodná 
pre celý rad jedál a dá sa skombinovať aj 
s mikrovlnným či parným ohrevom.

Sous-vide

Nevšedný pôžitok priamo u vás doma
Funkcia Sous-vide prináša profesionálnu 
gastronómiu jednoducho k vám domov. 
Vákuované potraviny sa pripravujú veľmi 
šetrne pomocou 100 % pary. Táto jedinečná 
metóda varenia zachováva vitamíny aj arómu 
a vytvára tak jedinečný chuťový zážitok. 

Čas na revolúciu
vo varení.
Vychutnajte si výnimočnú výbavu rúr na pečenie studioLine.

varioSpeed

Je celkom jednoduché byť dvakrát rýchlejší
Integrovaná mikrovlnná funkcia dokáže oveľa 
viac, ako len rozmrazovať a ohrievať. Pokiaľ 
pridáte k zvolenému druhu ohrevu mikrovlny, 
skrátite čas prípravy pokrmov v rúre. 
A výsledok bude vynikajúci. Ušetríte tak čas 
i energiu.
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Zdieľajte svoje obľúbené recepty. S vašou rúrou na pečenie. 
Varenie na najvyššej úrovni môže byť také jednoduché: 
aplikácia Home Connect vám ponúka správny výber 
lahodných receptov. Vyberte si svoje obľúbené jedlo, pošlite 
ideálne nastavenie priamo do rúry na pečenie a nechajte 
ďalšiu prípravu na ňu. To jediné, čo nakoniec ešte musíte 
urobiť: vychutnať si výsledok.

 Ovládajte svoje domáce spotrebiče
pomocou aplikácie Home Connect
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Varenie a pečenie – prehľad sortimentu.
Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča. 

iQ700 s TFT dotykovým displejom Plus

dr
uh

y 
oh

re
vu

1)

H
om

e 
Co

nn
ec

t
So

us
-v

id
e

va
rio

Sp
ee

d
va

re
ni

e 
na

 p
ar

e
pu

ls
eS

te
am

vý
su

v

os
ve

tle
ni

e

st
ra

na

ce
na

*

Výbava

vý
šk

a 
sp

ot
re

bi
ča

Zabudovateľné rúry/Kompaktné zabudovateľné rúry

HN878G4B6 2 499 € 60 15 / 2 / 2 ● ● ● ● 1-nás. teleskop úrovňové LED 12

CN878G4B6 1 935 € 45 15 / 2 / 2 ● ● ● ● 1-nás. teleskop LED 16

Parné zabudovateľné rúry/Kompaktné parné zabudovateľné rúry

HS858KXB6 Novinka 2 639 € 60 15 / 5 / 0 ● ● ● ● ● 3-nás. teleskop úrovňové LED 12

HS858GXB6 2 159 € 60 15 / 5 / 0 ● ● ● ● ● 3-nás. teleskop úrovňové LED 13

CS858GRB7 1 899 € 45 15 / 5 / 0 ● ● ● ● ● 1-nás. teleskop LED 16

iQ700 s TFT dotykovým displejom
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Zabudovateľné rúry/Kompaktné zabudovateľné rúry

HM876G2B6 1 849 € 60 15 / 0 / 2 ● ● 1-nás. teleskop LED 14

HB876G8B6 1 249 € 60 13 / 0 / 0 ● 3-nás. teleskop halogénové 14

HB836GVB6 1 059 € 60 13 / 0 / 0 ● 3-nás. teleskop halogénové 15

CM836GPB6 1 589 € 45 13 / 0 / 2 ● ● 1-nás. teleskop LED 17

Parné zabudovateľné rúry/Kompaktné parné zabudovateľné rúry

HS836GVB6 2 039 € 60 13 / 5 / 0 ● ● ● 3-nás. teleskop LED 13

iQ700 s TFT displejom
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Zabudovateľné rúry/Kompaktné zabudovateľné rúry

HB835GVB1 989 € 60 13 / 0 / 0 3-nás. teleskop halogénové 15

Kompaktné parné zabudovateľné rúry

CD834GAB0 1 129 € 45 0 / 5 / 0 ● ● halogénové 17
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1) Počet druhov ohrevu rúry/počet ohrevov s parou/počet mikrovlnných ohrevov.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
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Zabudovateľné mikrovlnné rúry

BF834LGB1 755 € 38 mikrovlnná rúra ● LED 19

BF834RGB1 755 € 38 mikrovlnná rúra ● LED 19

CF834AGB1 1 019 € 45 mikrovlnná rúra ● LED 19
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Zabudovateľný plnoautomatický kávovar/zásuvky

CT836LEB6 2 299 € 45 plnoautomatický kávovar 18

BV830ENB1 (bez obr.) 2 259 € 14 vákuovacia zásuvka 8 l do 10 kg 20

BI830CNB1 (bez obr.) 569 € 14 ohrevná zásuvka 20 l do 25 kg 20

Zabudovateľné rúry na pečenie | Siemens domáce spotrebiče studioLine 

iQ700 s TFT displejom

iQ700 s TFT dotykovým displejom
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Zabudovateľné mikrovlnné rúry

BF425LMB0 409 € 38 mikrovlnná rúra ● LED 20

iQ500 s LED displejom
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Kombinovaná rúra s mikrovlnami 
a prídavnou parou pulseSteam
HN878G4B6 iQ700

Kombinovaná parná rúra

HS858KXB6 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel •  dizajn blackSteel
• voice controlled door opening

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, 
odolné pri pyrolýze

•  závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop

Typ rúry na 
pečenie 
a druh 
ohrevu

•  kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou 
pulseSteam s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci 
vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, 
cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, 
stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný 
ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, 
sušenie, udržiavanie tepla

•  ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, 
kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)

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

•  ďalšie spôsoby varenia s parou: regenerácia (ohrievanie), 
kysnutie

• ďalšia funkcia: program na odvápnenie, sušenie
• elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C
• vnútorný objem: 67 l

•  kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla

•  ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný 
ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho 
pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide

•  ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické 
vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie

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

Komfort •  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus, bakingSensor
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
• elektronické hodiny • LED osvetlenie

•  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus, bakingSensor
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
• elektronické hodiny • LED osvetlenie

Čistenie •  activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean

•  ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny
• humidClean

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

•  teplota dverí max. 30 °C2)

• elektronická zámka dverí
• detská poistka
• bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla
• tlačidlo start • spínač kontaktu dverí

• teplota skla dverí max. 40 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí • energetická trieda: A+1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh

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

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm 
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu
• HZ632070 univerzálna panvica
• HZ633001 pokrievka na profi panvicu
• HZ633070 profi panvica
• HZ634080 kombinovaný rošt (MW)
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
• HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S
• HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu
• HZ632070 univerzálna panvica • HZ633001 pokrievka na profi panvicu
• HZ633070 profi panvica • HZ636000 sklená panvica
• HZ638D10 1-násobný teleskopický výsuv
• HZ66D910 vákuovacie vrecká 180 × 280 mm, 100 ks
• HZ66D920 vákuovacie vrecká 240 × 350 mm, 100 ks
• HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

Cena* 2 499 € 2 639 €

A+

Energia

cookControl
Plus

pulseSteam

activeClean®

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

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

 

Kombinovaná parná rúra

HS858GXB6 iQ700

Kombinovaná parná rúra

HS836GVB6 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel
• Sous-vide

•  dizajn blackSteel
• Sous-vide

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop

•  závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop

Typ rúry na 
pečenie
a druh
ohrevu

•  kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla

•  ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný 
ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho 
pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide

•  ďalšia funkcia: program na odvápnenie, automatické 
vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie

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

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

•  ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný 
ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho 
pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide

•  ďalšia funkcia: program na odvápnenie, automatické 
vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie

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

Komfort •  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus, bakingSensor
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
• elektronické hodiny • LED osvetlenie

•  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 3,7“ TFT dotykový displej (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
• elektronické hodiny • LED osvetlenie

Čistenie •  ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny
• humidClean

• ecoClean Plus: zadná stena
• humidClean

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

• teplota skla dverí max. 40 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí
• energetická trieda: A+1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh

• teplota skla dverí max. 40 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí
• energetická trieda: A+1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,87 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,69 kWh

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

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

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
• HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S
• HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu
• HZ632070 univ. panvica • HZ633001 pokrievka na profi panvicu
• HZ633070 profi panvica • HZ636000 sklená panvica
• HZ638D10 1-násobný teleskopický výsuv
• HZ66D910 vákuovacie vrecká 180 × 280 mm, 100 ks
• HZ66D920 vákuovacie vrecká 240 × 350 mm, 100 ks
• HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
• HZ36D613 nedierovaná parná nádoba veľkosti S
• HZ36D613G dierovaná parná nádoba veľkosti S
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým povrchom
• HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu • HZ625071 grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie pre pyrolýzu
• HZ632070 univ. • HZ633001 pokrievka na profi panvicu
• HZ633070 profi panvica • HZ636000 sklená panvica
• HZ638D10 1-násobný teleskopický výsuv
• HZ66D910 vákuovacie vrecká 180 × 280 mm, 100 ks
• HZ66D920 vákuovacie vrecká 240 × 350 mm, 100 ks
• HZ66X650 lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

Cena* 2 159 € 2 039 €

A+

Energia

Sous-vide

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Sous-vide

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

A+

Energia

Kombinovaná 
parná rúra

Kombinovaná 
parná rúra
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Kombinovaná rúra s mikrovlnami

HM876G2B6 iQ700

Rúra na pečenie

HB876G8B6  iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel
• roastingSensor Plus – teplotná sonda

•  dizajn blackSteel
• roastingSensor Plus – teplotná sonda

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné 
pri pyrolýze

•  závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop, odolné pri pyrolýze

Typ rúry na 
pečenie 
a druh 
ohrevu

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

•  ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, 
kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)

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

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

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

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

Komfort •  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 3,7” TFT dotykový displej (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• elektronické hodiny
• rýchloohrev
• LED osvetlenie

•  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 3,7“ TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• elektronické hodiny
• rýchloohrev
• halogénové osvetlenie

Čistenie •  activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean

•  activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

•  teplota dverí max. 30 °C2)

• elektronická zámka dverí
• detská poistka
• bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla
• tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí

• teplota skla dverí max. 30 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí
• energetická trieda: A1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh

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

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom
• HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 univerzálna panvica
• HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ634080 kombinovaný rošt
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 univerzálna panvica
• HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ634000 kombinovaný rošt 
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 849 € 1 249 €

cookControl
Plus

A
Energia

activeClean®

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

cookControl
Plus

activeClean®

roasting
Sensor Plus

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

 

Rúra na pečenie 

HB836GVB6  iQ700

Rúra na pečenie 

HB835GVB1  iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel
• roastingSensor Plus – teplotná sonda

•  dizajn blackSteel
• roastingSensor Plus – teplotná sonda

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop

•  závesné rošty, trojnásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop

Typ rúry na 
pečenie 
a druh 
ohrevu

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

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

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

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

Komfort •  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 3,7“ TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• elektronické hodiny
• rýchloohrev
• halogénové osvetlenie

•  2,8“ TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl10
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• elektronické hodiny
• rýchloohrev
• halogénové osvetlenie

Čistenie •  ecoClean Plus: zadná stena
• humidClean

•  ecoClean Plus: zadná stena
• humidClean

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

• teplota skla dverí max. 40 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí
• energetická trieda: A1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh

• teplota skla dverí max. 40 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí
• energetická trieda: A1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,9 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,74 kWh

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

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

spotrebiča: 595 × 594 × 548 mm
niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 120 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 univerzálna panvica
• HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ634000 kombinovaný rošt 
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 univerzálna panvica
• HZ633001 pokrievka na profesionálnu panvicu
• HZ633070 smaltovaná profesionálna panvica 
• HZ634000 kombinovaný rošt 
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 059 € 989 €

cookControl
Plus

A
Energia

roasting
Sensor Plus

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect A

Energia

cookControl
roasting
Sensor Plus
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Kompaktná kombinovaná rúra 
s mikrovlnami a prídavnou parou 
pulseSteam
CN878G4B6 iQ700

Kompaktná kombinovaná 
parná rúra

CS858GRB7 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel •  dizajn blackSteel
• Sous-vide

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné pri 
pyrolýze

•  závesné rošty, jednonásobný plne teleskopický výsuv 
s funkciou stop

Typ rúry na 
pečenie 
a druh 
ohrevu

•  kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou 
pulseSteam s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci 
vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, 
cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, 
stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené jedlo), spodný 
ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, 
sušenie, udržiavanie tepla

•  ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, 
kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)

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

• ďalšie spôsoby var. s parou: regenerácia (ohrievanie), kysnutie
• ďalšie funkcie: program na odvápnenie, sušenie
• elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C
• vnútorný objem: 45 l

•  kombinovaná parná rúra s 15 druhmi ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, 
maloplošný gril, stupeň na pizzu, coolStart (hlbokozmrazené 
jedlo), spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, 
predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla

•  ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regeneračný 
ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie staršieho 
pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide

•  ďalšie funkcie: program na odvápnenie, automatické 
vyrovnanie bodu varu podľa nadm. výšky, sušenie

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

Komfort •  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus, bakingSensor
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
• elektronické hodiny
• LED osvetlenie

•  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 5,7” TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu, rýchloohrev
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus, bakingSensor
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu s objemom 1 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora mimo varného priestoru
• elektronické hodiny
• LED osvetlenie

Čistenie •  activeClean® – automatické samočistenie
• humidClean

•  ecoClean Plus: zadná stena, strop, bočné steny
• humidClean

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

•  teplota dverí max. 30 °C2)

• elektronická zámka dverí
• detská poistka
• bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla
• tlačidlo start • spínač kontaktu dverí

• teplota skla dverí max. 40 °C2)

• detská poistka, bezpečnostné vypínanie rúry
• ukazovateľ zvyškového tepla, tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí • energetická trieda: A+1)

• spotreba el. energie pri konvenčnom ohreve: 0,73 kWh
• spotr. el. energie pri cirkulácii/horúcom vzduchu: 0,61 kWh

Príslušenstvo 1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× dierovaná parná nádoba 
(veľkosť XL), 1× nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), 1× rošt, 
1× špongia, 1× univerzálna panvica

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 univerzálna panvica • HZ634080 kombinovaný rošt
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X600 čierna dekoračná lišta
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a lišty • HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou • HZ36D613 
nedierovaná parná nádoba veľkosti S (= 1/3 GN) • HZ36D613G dierovaná 
parná nádoba veľkosti S (= 1/3 GN) • HZ531010 plech na pečenie 
s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ532010 univerzálna panvica 
s nepriľnavým keramickým povrchom • HZ617000 forma na pizzu 
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech • HZ631070 smaltovaný plech na 
pečenie • HZ632070 univerzálna panvica • HZ636000 sklená panvica 
• HZ66D910 vákuovacie vrecko (180 × 280 mm): 100 ks • HZ66D920 
vákuovacie vrecko (240 × 350 mm): 100 ks • HZ66X600 čierna dekoračná 
lišta • HZ66X650 čierna dekoračná lišta • HZ6BMA00 medzidno a lišty 
• HZ915003 sklený pekáč • HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

Cena* 1 935 € 1 899 €

Sous-vide

pulseSteam

cookControl
PlusactiveClean®

A+

Energia

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Kombinovaná 
parná rúra
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Kompaktné zabudovateľné rúry na pečenie | Siemens domáce spotrebiče studioLine 

2)  Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

 

Kompaktná rúra s mikrovlnami

CM836GPB6 iQ700

Kompaktná parná rúra 

CD834GAB0 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel
• roastingSensor Plus – teplotná sonda

•  dizajn blackSteel
• Sous-vide

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv •  3 úrovne na zasunutie plechu, bez možnosti dokúpenia 
teleskopického výsuvu

Typ rúry na 
pečenie 
a druh 
ohrevu

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

•  ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, 
kombinovaný mikrovlnný ohrev (varioSpeed)

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

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

•  kompaktná parná rúra s 5 druhmi ohrevu: para 100 %, 
regeneračný ohrev (zohrievanie pokrmu alebo rozpečenie 
staršieho pečiva), kysnutie cesta, rozmrazovanie, Sous-vide

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

Komfort •  Home Connect – vzdialené nastavenie a ovládanie 
pomocou chytrého telefónu alebo tabletu

• 3,7” TFT dotykový displej (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl Plus
• roastingSensor Plus – teplotná sonda
• elektronické hodiny
• rýchloohrev
• LED osvetlenie

•  2,8“ TFT dotykový displej Plus (vr. češtiny)
• automatický návrh teploty
• ukazovateľ aktuálnej teploty
• ukazovateľ predohrevu
• softMove – tlmené otváranie a zatváranie dvierok
• cookControl20
• elektronické hodiny
• zásobník na vodu s objemom 1,3 l
• ukazovateľ vyprázdnenia zásobníka vody
• umiestnenie parného generátora vo varnom priestore
• halogénové osvetlenie

Čistenie •  ecoClean Plus: zadná stena
• humidClean

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

•  teplota dverí max. 40 °C2)

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

• teplota dverí max. 40 °C2)

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

Príslušenstvo 1× kombinovaný rošt, 1× univerzálna panvica 1× dierovaná parná nádoba (veľkosť L), 1× nedierovaná parná nádoba 
(veľkosť L), 1× špongia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• celkový príkon elektro: 3,6 kW

spotrebiča: 455 × 594 × 548 mm
niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• celkový príkon elektro: 1,75 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ327000 kamenná platňa na pečenie s drevenou lopatkou 
• HZ531010 plech na pečenie s nepriľnavým keramickým povrchom
• HZ532010 univerzálna panvica s nepriľnavým keramickým povrchom
• HZ617000 forma na pizzu
• HZ625071 smaltovaný grilovací plech
• HZ631070 smaltovaný plech na pečenie
• HZ632070 univerzálna panvica
• HZ634080 kombinovaný rošt
• HZ636000 sklená panvica
• HZ66X600 čierna dekoračná lišta
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta
• HZ6BMA00 medzidno a lišty
• HZ915003 sklený pekáč
• HZG0AS00 napájací kábel, dĺžka 3 m

• HZ66D910 vákuovacie vrecko (180 × 280 mm): 100 ks 
• HZ66D920 vákuovacie vrecko (240 × 350 mm): 100 ks 
• HZ66X600 čierna dekoračná lišta 
• HZ66X650 čierna dekoračná lišta 
• HZ6BMA00 medzidno a lišty 
• HZ915003 sklený pekáč 

Cena* 1 589 € 1 129 €

roasting
Sensor Plus

cookControl
Plus

varioSpeed

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

cookControl

Sous-vide

Parná rúra

TFT-Display
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Siemens domáce spotrebiče studioLine | Plne automatický kávovar

 

Plnoautomatický kávovar

CT836LEB6 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel

Chuť •  sensoFlow System: inovatívny ohrevný systém vždy zaručí maximálny pôžitok z kávy vďaka ideálnej konštantnej teplote sparenia
• príprava oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, 

káva s mliekom jedným stlačením tlačidla
• aromaDouble Shot – extra silná káva pri zachovaní správnej arómy
• individuálne nastavenie teploty nápoja
• obsahuje vodný filter BRITA: redukuje obsah vápnika vo vode, filtruje látky ovplyvňujúce chuť a vôňu kávy 

a predlžuje životnosť spotrebiča

Komfort • TFT displej s interaktívnym ovládaním menu
• 8 užívateľských profilov: uloženie až 8 obľúbených nápojov pod menom s nastaviteľným pomerom kávy a mlieka
• individualCup: individuálne nastaviteľná veľkosť šálky, aby ste mali šálku naplnenú presne tak, ako chcete
• výškovo nastaviteľná výpusť kávy a mlieka: možnosť umiestniť až 15 cm vysoké poháre na Latte Macchiato
• oneTouch DoubleCup: príprava dvoch samostatných šálok pri všetkých druhoch kávy a mliečnych špecialít
• odnímateľný zásobník na vodu (objem 2,4 l)
• včasné upozornenie na nedostatok vody či zrnkovej kávy
• flexibilné riešenie prípravy mlieka: rozhodnite sa, či pripojíte dodaný kontajner na mlieko, 

alebo použijete iný, napríklad krabicové mlieko
• krátky návod na obsluhu vždy poruke vnútri spotrebiča
• zásobníky na vodu, mlieko a zrnkovú kávu sú ľahko prístupné a ukryté za čelnou stenou, kuchyňa tak vyzerá vždy čisto
• zásobník na zrnkovú kávu s vrchnákom, ktorý udržiava arómu kávy (500 g)
• podsvietené tlačidlá
• nastaviteľný stupeň mletia (viacstupňový)
• programovateľný jazyk displeja
• detská poistka: nie je možné náhodné spustenie sparovacieho procesu

Výkon • tichý keramický mlynček
• coffeSensor System: keramický mlynček sa automaticky prispôsobí rôznym druhom zrnkovej kávy
• oneTouch príprava mliečnej špeciality s jemnou penou vďaka inovovanému systému na napenenie mlieka
• separátna výpusť mliečnej peny, teplého mlieka, horúcej vody
• významná úspora času: najrýchlejšia prvá šálka!
• tlak čerpadla: 19 bar
• separátny zásobník na mletú kávu
•  záruka 15 000 šálok kávy: spotrebič s vysokou kvalitou od prvej šálky až po 15 000. šálku

(platí pre nekomerčné použitie do 24 mesiacov)

Home Connect •  štart na diaľku: vyberte a upravte si nápoj v aplikácii, potom spustite prípravu nápoja na diaľku
• coffeeWorld: v aplikácii je k dispozícii ďalších 17 kávových špecialít – od austrálskeho Flat White cez viedenskú Melange 

až po kolumbijské Cortado
• recepty s kávou: aplikácia ponúka celý rad receptov obsahujúcich kávu, ktoré môžete poslať do kávovaru alebo do rúry 

s Home Connect – od Espresso Crème brûlée až po srnčí chrbát s kávovou krustou
• coffeeKnow-how: aplikácia obsahuje zaujímavé informácie zo sveta kávy, ako napr. druhy zrnkovej kávy, metódy zberu úrody 

alebo techniky praženia
• návod na použitie: digitálny návod je v aplikácii vždy poruke
• zákaznicky servis: v prípade technických problémov je možné, aby zákaznicky servis Siemens získal virtuálny prístup 

k spotrebiču – ak sa tak rozhodnete

Hygiena • odnímateľná sparovacia jednotka
• autoMilk Clean: Plnoautomatické parné čistenie mliečneho systému po každej príprave nápoja s mliekom
• dýza na mlieko odnímateľná a oddeliteľná pre jednoduché čistenie pod tečúcou vodou alebo v umývačke
• „singlePortion Cleaning“ pre dobrú chuť a hygienu
• automatický čistiaci program pri zapnutí a vypnutí
• odnímateľná odkvapkávacia mriežka so zásobníkom na sparenú kávu
• automatický čistiaci a odvápňovací systém súčasne voliteľný v programe calc‘nClean
• ukazovateľ počtu zvyšných šálok pred výmenou vodného filtra, odvápnením a čistením

Zvláštne 
príslušenstvo

• TZ70003 vodný filter Brita (1 ks)
• TZ70033 vodný filter Brita (3 ks)
• TZ80001A čistiace tablety (10 ks)
• TZ80002A odvápňovacie tablety (3 ks)
• TZ80004A servisná súprava
• TZ80009N izolovaná nádoba na mlieko s kovovým povrchom, objem 0,7 l

Cena* 2 299 €

TFT-
Touchdisplay

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect
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Mikrovlnné rúry | Siemens domáce spotrebiče studioLine 

2)  Merané uprostred skla pri nastavení rúry na horný/spodný ohrev, 180 °C po hodine prevádzky.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

 

Kompaktná mikrovlnná rúra

CF834AGB1 iQ700

Mikrovlnná rúra
BF834LGB1 (záves dverí vľavo) iQ700
BF834RGB1 (záves dverí vpravo) iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel •  dizajn blackSteel

Výsuvný 
systém

•  závesné rošty, bez možnosti dokúpenia teleskopického 
výsuvu

Typ rúry na 
pečenie 
a druh 
ohrevu

•  kompaktná mikrovlnná rúra
• 4 rozmrazovacie programy a 3 varné programy
•  max. výkon: 900 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného 

výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorom
• vnútorný objem: 36 l

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

• vnútorný objem: 21 l

Komfort • 2,8” TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá
• výklopné dvierka
• cookControl7
• 3 programy na rozmrazovanie a 4 programy na varenie
• LED osvetlenie

•  2,8” TFT displej (vr. češtiny), dotykové tlačidlá
• elektronické hodiny
•  3 programy na rozmrazovanie a 4 programy 

na varenie s mikrovlnami
• cookControl7
• LED osvetlenie
• tlačidlo info
• elektronické otváranie dverí

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

•  bezpečnostné vypínanie rúry
• tlačidlo start
• spínač kontaktu dverí

•  bezpečnostné vypínanie rúry
• spínač kontaktu dverí

Príslušenstvo 1× sklená misa

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 455 × 595 × 545 mm
niky: 450 – 452 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• celkový príkon elektro: 1,22 kW

spotrebiča: 382 × 594 × 318 mm
niky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300 mm
• na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• celkový príkon elektro: 1,22 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

Cena* 1 019 € 755 €

šírka

60 cm

TFT-Display cookControl

šírka

60 cm

TFT-Display cookControl

 
mikrovlny

 
mikrovlny



 

Vákuovacia zásuvka 

BV830ENB1 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne 
uzatvoria (v 99 % vákuu) a optimálne sa tak 
pripravia na varenie Sous-vide

Komfort •  3 stupne vákuovania pre vákuovanie mimo 
zásuvky, max. 90 %

•  3 stupne vákuovania v zásuvke, max. 99 %
•  push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením 

čelnej steny
•  automatické rozpoznanie pripojenia pri 

vákuovaní mimo zásuvky
• sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo
• ovládanie pomocou senzorových tlačidiel
• objem: 8 l
• spínač kontaktu dverí

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 140 × 595 × 542 mm
niky: 141 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• príkon 0,81 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ66D910 vákuovacie vrecko (180 × 280 mm, 100 ks)
• HZ66D920 vákuovacie vrecko (240 × 350 mm, 100 ks)

Cena* 2 259 €

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Mikrovlnná rúra/Zásuvky
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Mikrovlnná rúra

BF425LMB0 (záves dverí vľavo) iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel

Typ rúry na 
pečenie 
a 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

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 na otvorenie
• sklený otočný tanier 25,5 cm

Bezpečnosť 
a energetická 
náročnost

• bezpečnostné vypínanie rúry
• spínač kontaktu dverí

Príslušenstvo 1× otočný tanier

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 382 × 594 × 317 mm
niky: 362 – 365 × 560 – 568 × 300 mm
• na inštaláciu do hornej alebo vysokej skrinky
• dĺžka napájacieho kábla: 130 cm
• celkový príkon elektro: 1,27 kW

Zvláštne 
príslušenstvo

Cena* 409 €

cookControl lightControl

 
mikrovlny

 

Ohrevná zásuvka  

BI830CNB1 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• systém otvárania push&pull

Komfort •  vnútorný objem: 20 l
• ohrev pomocou dosky z tvrdeného skla
•  nastavenie teploty v 4 úrovniach od 40 – 80 °C 

(povrchová teplota ohrevného dna 
z tvrdeného skla)

• hmotnosť náplne max. 25 kg
•  maximálny počet šálok na espresso: 64 ks alebo 

maximálny počet tanierov (26 cm): 12 ks
•  5 možností použitia: kysnutie cesta, 

rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, 
predhrievanie riadu, jemné ohrievanie

• chladná čelná stena
•  push&pull: otváranie a zatváranie pritlačením 

čelnej steny

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 140 × 594 × 548 mm
niky: 140 × 560 – 568 × 550 mm
• dĺžka napájacieho kábla: 150 cm
• príkon 0,81 kW

Cena* 569 €

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
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Flexibilita zapnutá
na najvyššiu úroveň.
Viac slobody pri varení – presne podľa vášho vkusu:
indukčné varné dosky studioLine.
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Perfektná súhra
Funkcia cookConnect umožňuje prepojenie 
vašej varnej dosky a odsávača pár. Ich 
nastavenie a vzájomnú symbiózu môžete 
kedykoľvek sledovať pohodlne usadení pri 
obľúbenom filme.

cookConnect
System

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

activeLight
Plus 

freeInduction
Plus

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

flexInduction 
Plus

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

23
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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 3 789 € fazeta 90 ● ● ● ● ● ● ● 25

EZ907KZY1E 3 789 € bez rámčeka1) 90 ● ● ● ● ● ● ● 25

EX907KXX5E 1 935 € bez rámčeka1) 90 ● ● ● ● Plus ● ● ● 25

EX878LYV5E 1 449 € fazeta 80 ● ● ● ● Plus ● ● 26

EX877LYV5E 1 249 € fazeta 80 ● ● ● ● Plus ● ● 26

EX807LYV5E 1 249 € bez rámčeka1) 80 ● ● ● ● Plus ● ● 26

EH877FVC5E 909 € fazeta 80 ● ● ● 27

EX677LYV5E 1 099 € fazeta 60 ● ● ● ● Plus ● ● 28

EX607LYV5E 1 099 € bez rámčeka1) 60 ● ● ● ● Plus ● ● 28

EH677FFC5E 719 € fazeta 60 ● ● ● 28
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Fazetový dizajn

Dizajn bez rámčeka1)

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

flexInduction varná doska, 90 cm

EX907KXX5E iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  freeInduction Plus – nezávisle od veľkosti a tvaru je 
možné na celoplošnej indukčnej varnej doske umiestniť 
súčasne až 6 hrncov alebo panvíc na ľubovoľné miesto

• dizajn blackSteel
• activeLight Plus – optický sprievodca počas varenia

• dotykový displej v českom jazyku

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

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

• možnosť súčasne 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 minútka 
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie
• cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)
• akustický signál – polyfónna melódia

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

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

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

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

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

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

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

Výkon 
a rozmery 
varných zón

• plošná indukčná varná zóna s plochou 3 200 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)

a technické 
informácie

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

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

• príkon: 7,4 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (150 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

spotrebiča: 56 × 892 × 512 mm
na inštaláciu: 56 × 896 × 516 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
• príkon: 11,1 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 3 789 € 1 935 €

freeInduction
Plus
freeInduction
Plus

cookConnect
System

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

fryingSensor 
Plus

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

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

activeLight
Plus 
activeLight
Plus 

powerMove 
Plus
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Fazetový dizajn

Dizajn bez rámčeka1)

flexInduction Plus varná doska, 
80 cm
EX878LYV5E iQ700

flexInduction Plus varná doska, 
80 cm
EX877LYV5E iQ700
EX807LYV5E (bez obr.) iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel
• activeLight

•  dizajn blackSteel
•  deepBlack Edition

Komfort • ovládanie 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 umiestnenej nádoby
• timer minútka 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie
• cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)

• ovládanie dual lightSlider (červené 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 umiestnenej nádoby
• timer minútka 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie
• cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)

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

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

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

•  panBoost: powerBoost pre panvice
• powerBoost funkcia 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 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)

a technické 
informácie

spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm
na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
• príkon: 7,4 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

EX877LYV5E:
spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm
na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

EX807LYV5E:
spotrebiča: 56 × 792 × 512 mm
na inštaláciu: 56 × 796 × 516 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

• príkon: 7,4 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 1 449 € 1 249 €

activeLight activeLight 
cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

powerMove 
Plus

fryingSensor 
Plus

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

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

 

Fazetový dizajn

Dizajn bez rámčeka1)

Indukčná varná doska, 80 cm

EH877FVC5E iQ100

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel
• deepBlack Edition

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

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

Rýchlosť •  powerBoost funkcia pre všetky indukčné varné zóny

Výkon 
a rozmery 
varných zón

•  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)

a technické 
informácie

spotrebiča: 51 × 812 × 520 mm
na inštaláciu: 51 × 750 × 490 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
• príkon: 7,4 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 909 €

touchSlider Induktion fryingSensor
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Fazetový dizajn

Dizajn bez rámčeka1)

flexInduction Plus varná doska, 
60 cm
EX677LYV5E iQ700
EX607LYV5E (bez obr.) iQ700

Indukčná varná doska, 
60 cm
EH677FFC5E iQ300

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel
• deepBlack Edition

•  dizajn blackSteel
• deepBlack Edition

Komfort • ovládanie dual lightSlider (červené 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 umiestnenej nádoby
• timer minútka 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart
• funkcia udržiavania teploty
• Home Connect: vzdialená správa a ovládanie
• cookConnect system (s kompatibilným odsávačom pár)

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

s rozšírením na zónu na pečenie
• timer minútka 
• funkcia reStart
• funkcia quickStart

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

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

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

•  powerBoost funkcia 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)

a technické 
informácie

EX677LYV5E:
spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm
na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

EX607LYV5E:
spotrebiča: 56 × 572 × 512 mm
na inštaláciu: 56 × 576 × 516 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

• príkon: 7,4 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

spotrebiča: 51 × 602 × 520 mm
na inštaláciu: 51 × 560 × 490 mm
• min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
• príkon: 7,4 kW
• kábel na pripojenie je súčasť balenia (110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

Cena* 1 099 € 719 €

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

touchSlider Induktion fryingSensor

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

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

fryingSensor 
Plus
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Siemens domáce spotrebiče studioLine | Ventilačné systémy

Inovácia visí vo vzduchu.
Výnimočný dizajn. Pôsobivý výkon:
riešenie odsávačov pár studioLine.

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

cookConnect
System

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

emotionLight
Pro

Pre čistý vzduch. Celkom automaticky
Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň 
znečistenia pár a automaticky prispôsobuje potrebný výkon 
ventilátora. Senzor kvality vzduchu vypne odsávač pár automaticky 
10 minút po varení – kvôli príjemnej atmosfére v kuchyni.

climaControl 
sensor

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

 Ovládajte svoje domáce spotrebiče
pomocou aplikácie Home Connect

30



Čerstvý vzduch pri varení a neobmedzený výhľad.
Užite si dokonalý výhľad vo svojej otvorenej kuchyni. A jediným 
kliknutím na diaľkovom ovládači alebo pomocou aplikácie Home 
Connect, alebo hlasovým príkazom môžete ovládať nielen výkon, 
ale aj osvetlenie. Spojte príjemnú atmosféru s čistým vzduchom.

31
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Už po prvom varení na inductionAir Plus si nebudete vedieť 
predstaviť, že to niekedy mohlo byť inak. Pretože 
minimalistický dizajn je premyslený do posledného detailu. 
Vďaka plynulo integrovanému odsávaču nie je ani 
centimeter zbytočný: máte dostatok miesta aj na veľmi 
veľké nádoby, hrnce a panvice, ktoré môžete voľne posúvať 
po celej ploche. Absolútne bezstarostný zážitok z varenia 
vám zaručia senzormi monitorované funkcie a miliónkrát 
overená indukčná technika značky Siemens. Podľa modelu 
sú varné dosky vybavené funkciou flexInduction alebo 
varnou doskou combiZone.

flexInduction: prispôsobí sa vášmu želaniu
Varné dosky s flexInduction automaticky 
rozoznajú veľkosť a tvar nádoby. Na želanie 
spojíte jedným stlačením dve varné zóny do 

jednej extra veľkej varnej zóny. Hranatý plech alebo 
niekoľko malých hrncov s omáčkami a prílohami: teplo sa 
tvorí len tam, kde je potrebné. Ešte väčšiu flexibilitu vám 
poskytnú funkcie flexMotion a powerMove Plus.

flexMotion: pohyblivé teploty 
flexMotion si zapamätá všetky zadané 
nastavenia teploty. Keď presuniete hrniec na inú 
varnú zónu, automaticky prevezme teplotu. 

Aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je skutočne dôležité – 
na chuť pripravovaného pokrmu.

Vhodné pre všetky veľkosti riadu.
Prispôsobia sa vašim postupom.

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Ventilačné systémy

flexInduction

flexMotion
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powerMove 
Plus

powerMove Plus: tri zóny pre všetky možnosti 
Vďaka powerMove Plus môžete varnú dosku 
rozdeliť na tri teplotné zóny. Vpredu vyprážanie, 
uprostred varenie, vzadu udržiavanie teploty: 

tak bude aj náročné menu s niekoľkými chodmi hračkou.

combiZone: keď potrebujete viac miesta
Na optimálne umiestnenie veľkých nádob 
môžete dve klasické varné zóny spojiť do veľkej 
varnej zóny veľmi jednoducho pohybom prsta.

fryingSensor Plus: vždy ideálna teplota prípravy
Je teplota panvice ideálna? Integrovaný senzor na 
pečenie fryingSensor Plus to rozozná a aj vám to 
ukáže. Potom automaticky udržiava teplotu tak 

dlho, ako potrebujete – pre dozlata upečené šťavnaté omelety, 
dokonale pripravené steaky a jemnú zeleninu.

cookingSensor Plus: varenie bez pretečenia 
Na hrniec umiestnený senzor na varenie 
cookingSensor Plus kontroluje teplotu 
a v prípade potreby ju automaticky upraví. 

Inteligentná funkcia navždy skončí s vykypením vody pri 
varení cestovín a nutnosťou stále stáť pri hrnci: môžete sa 
teda uvoľnene venovať príprave stola alebo hosťom. 
(Je nutné prikúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom 
s výbavou cookingSensor Plus ready.)

Ventilačné systémy | Siemens domáce spotrebiče studioLine

CombiZone

fryingSensor 
Plus

cookingSensor 
Plus
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Nápadne 
nenápadný.

Nový sklený odsávač pár glassdraftAir je viditeľný len 
pri prevádzke. Vďaka systému Guided Air ponúka 
pôsobivý a výnimočný výkon.
■  Tichý a výkonný motor s pôsobivým výkonom ventilátora 

zaručuje veľmi efektívnu elimináciu pachov a pary 
– iQdrive motor.

■  Výkon odsávania a osvetlenie odsávača pár možno 
nastaviť pomocou varnej dosky – systém cookConnect.

■  Odsávač pár reaguje na vaše hlasové príkazy – hlasové 
ovládanie.

■  Ovládajte váš odsávač pár veľmi jednoducho aj pomocou 
aplikácie Home Connect.

■  Vaše spotrebiče by sa mali prispôsobiť vášmu časovému 
plánu, a nie naopak. Vďaka aplikácii Home Connect ich 
môžete kedykoľvek prenastaviť či skontrolovať, aj keď 
práve nie ste doma. 

iQdriveGuided Air

 
emotionLight
Pro

 
cookConnect
system

Odsávače pár radu studioLine presvedčia 
výnimočným výkonom a neobyčajným 
dizajnom. Skrátka dokonalé riešenie pre 
čerstvý vzduch a čistý dizajn pre moderné 
kuchyne prepojené s obytným priestorom.
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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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inductionAir Plus varné dosky s odsávaním 

EX877LX67E
fazeta
EX807LX67E
bez rámčeka1)

2 839 €

2 839 €
80 500 622 ● Plus ● Plus ● ● ● 38

ED877FQ25E
fazeta
ED807FQ25E
bez rámčeka1)

2 279 €

2 279 €
80 500 622 ● ● ● ● ● 39

ED777FQ25E
fazeta

2 049 €

70 500 622 ● ● ● ● ● 40

glassdraftAir stolný odsávač pár

LD98WMM66
fazeta

n
ov

in
ka

2 349 € 90 501 775 ● ● ● ● 43

LD88WMM66
fazeta 2 165 € 80 501 775 ● ● ● ● 42

LD88WMM65
bez rámčeka1) 2 165 € 80 501 775 ● ● ● ● 42
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1)  Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, 
granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.

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

LR29CQS25 2 275 € 120 458 933 ● ● ● ● ● ● 45

LR99CQS25 1 999 € 90 458 933 ● ● ● ● ● ● 45

Stropný 
odsávač

LR97CBS25 1 589 € 90 458 798 ● ● ● ● ● ● 46

Ostrovčekové 
odsávače

LF91BUV55 1 325 € 90 597 980 ● ● ● ● ● ● 47

LF98BIR55 1 249 € 90 445 867 ● ● ● ● ● 47

Ploché 
odsávače

LC97FVW61S 1 375 € 90 394 717 ● ● ● ● ● ● ● ● 48

LC97FLR61S 1 059 € 90 394 717 ● ● ● ● ● ● 48

Naklonené 
odsávače

LC91KWW61S 1 449 € 90 527 988 ● ● ● ● ● ● ● ● 49

LC98KLR61S 1 019 € 90 468 836 ● ● ● ● ● ● 49

Nástenné 
odsávače

LC91BUV55 985 € 90 601 964 ● ● ● ● ● 50

LC97BIR55 835 € 90 427 702 ● ● ● ● ● 50

Teleskopické 
odsávače

LI97SA561S 869 € 90 395 ● ● 51

LI67SA561S 719 € 60 392 ● ● 51
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Integrovaný systém odvetrávania

Možnosti 
inštalácie

Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou 
vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu:
 –  HZ9VEDU0 základná súprava na prev. s odvetrávaním
 –  HZ9VRPD0 základná súprava na čiastočne alebo úplne 

riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových 
filtrov cleanAir 

 –  HZ9VRUD0 zákl. súprava pre neriadenú prevádzku 
s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir

Komfort •  automatické zapnutie systému odsávania pri použití 
jednej varnej zóny

• iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa odsávania 

(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 %)
•  odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, 

vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 

tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 

tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky

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 prev. 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 • HZ39050 bezdrôtový teplotný senzor na varnú dosku
• HZ390522 grilovací plát
• HZ390512 Teppan Yaki
• HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu
• HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0 zákl. súpr. na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0 základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir
• prvky plochého potrubia nájdete na strane 75

 

 

Indukčná varná doska

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  cookingSensor Plus ready – možnosť dovybaviť 
teplotným senzorom, ktorý zaistí precízne 
riadenie teploty počas varenia v piatich stupňoch 
teploty

• dizajn blackSteel pri fazetovom dizajne
• deepBlack Edition

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

jednoduchým posunutím hrnca
• funkcia quickStart
• funkcia reStart
• timer
• minútka

Bezpečnosť • rozpoznanie hrnca
•  funkcia powerManagement – nastavenie max. 

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

napr. pri čistení
•  2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla 

pre každú varnú zónu
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť •  powerBoost funkcia 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)

a technické 
informácie

EX877LX67E:  
spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm
Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

EX807LX67E:  
spotrebiča: 227 × 792 × 512 mm
na inštaláciu: 227 × 796 × 516 mm
Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

• príkon: 7,4 kW
•  kábel na pripojenie je súčasť balenia 

(110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

 

Varná doska inductionAir Plus,
80 cm

Fazetový dizajn blackSteel: EX877LX67E iQ700
Dizajn bez rámčeka3): EX807LX67E (bez obr.) iQ700

flexInduction
Dual
lightSlider

fryingSensor 
Plus

powerMove 
Plus
powerMove 
Plus

iQdrive

B
Energia

2)

Cena* 2 839 €

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect



 

Integrovaný systém odvetrávania

Možnosti 
inštalácie

Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou 
vzduchu vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu:
 – HZ9VEDU0 základná súprava na prev. s odvetrávaním
 –  HZ9VRPD0 základná súprava na čiastočne alebo úplne 

riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových 
filtrov cleanAir 

 –  HZ9VRUD0 zákl. súprava pre neriadenú prevádzku 
s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir

Komfort •  automatické zapnutie systému odsávania pri použití 
jednej varnej zóny

• iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa 

odsávania (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 %)
•  odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, 

vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 

tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 

tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky

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 prev. 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 •  HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu
• HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0 zákl. súpr. na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0 základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir
• prvky plochého potrubia nájdete na strane 75

 

 

Indukčná varná doska

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel 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
• minútka

Bezpečnosť • rozpoznanie hrnca
•  funkcia powerManagement – nast. max. 

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

napr. pri čistení
•  2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla 

pre každú varnú zónu
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť •  powerBoost funkcia 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)

a technické 
informácie

ED877FQ25E:  
spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
na inštaláciu: 223 × 750 × 490 mm
Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

ED807FQ25E:  
spotrebiča: 223 × 792 × 512 mm
na inštaláciu: 223 × 796 × 516 mm
Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

• príkon: 7,4 kW
•  kábel na pripojenie je súčasť balenia 

(110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

 

Varná doska inductionAir Plus,
80 cm

Fazetový dizajn blackSteel: ED877FQ25E iQ500
Dizajn bez rámčeka3): ED807FQ25E (bez obr.) iQ500

iQdrive

B
Energia

2)

CombiZones touchSlider fryingSensor

Cena* 2 279 €
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Indukčné varné dosky s odsávaním | Siemens domáce spotrebiče studioLine

1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
3)  Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, 

granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.
*  Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
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1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Indukčné varné dosky s odsávaním

 

 

Indukčná varná doska

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel 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
• minútka

Bezpečnosť • rozpoznanie hrnca
•  funkcia powerManagement – nast. max. 

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

napr. pri čistení
•  2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla 

pre každú varnú zónu
• hlavný vypínač
• ukazovateľ spotreby energie

Rýchlosť •  powerBoost funkcia 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)

a technické 
informácie

spotrebiča: 223 × 710 × 520 mm
na inštaláciu: 223 × 560 × 490 mm
Min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
• príkon: 7,4 kW
•  kábel na pripojenie je súčasť balenia 

(110 cm, bez zástrčky)
• typ pripojenia: trojfázové

 

Integrovaný systém odvetrávania

Možnosti 
inštalácie

Vhodná na prev. s odvetrávaním alebo s recirkuláciou 
vzduchu vzduchu. Povinné príslušenstvo na inštaláciu:
 – HZ9VEDU0 základná súprava na prev. s odvetrávaním
 –  HZ9VRPD0 základná súprava na čiastočne alebo úplne 

riadenú prevádzku s recirkuláciou vrátane pachových 
filtrov cleanAir 

 –  HZ9VRUD0 zákl. súprava pre neriadenú prevádzku 
s recirkuláciou vrátane pachových filtrov cleanAir

Komfort •  automatické zapnutie systému odsávania pri použití 
jednej varnej zóny

• iQdrive: bezkomutátorový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorové, plnoautomatické ovládanie stupňa 

odsávania (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 %)
•  odnímateľný tukový filter a jednotka na zber tekutín, 

vhodné do umývačky a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 

tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná do umývačky
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie 

tekutín, kapacita cca 700 ml, vhodná do umývačky

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 prev. 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 •  HZ390210 systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220 systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230 systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090 panvica wok z nehrdz. ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030 3-dielna súprava hrncov (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ39001 antikorový pekáč, vhodný na indukciu
• HZ9VEDU0 akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0 zákl. súpr. na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0 základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0 4 náhradné filtre cleanAir
• prvky plochého potrubia nájdete na strane 75

Varná doska inductionAir Plus,
70 cm

Fazetový dizajn blackSteel: ED777FQ25E iQ500

iQdrive

B
Energia

2)

CombiZones touchSlider fryingSensor

Cena* 2 049 €
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Odvetrávanie

HZ9VEDU0
Akustický fi lter

• Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetrávaním.
•  Obsahuje 4 výkonné, akustické fi ltre pre nižšiu hladinu 

hluku a výrazne zlepšenú psychoakustiku.

HZ9VRUD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu bez 
vedenia vzduchu

•  Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s recirkuláciou 
bez vedenia vzduchu (bez potrubia).

•  Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové fi ltre cleanAir, 
ktoré citeľne redukujú pachy a arómy pri varení 
(napr. rybacích jedál).

•  Veľký povrch fi ltra s vysokou schopnosťou eliminácie 
zápachu má životnosť cca 360 hodín pri 
intenzívnom varení.

• Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.

Recirkulácia
bez vedenia vzduchu

Príslušenstvo 
inductionAir Plus.

HZ9VRPD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu s (čiastočným) 
vedením vzduchu

•  Nevyhnutné základné príslušenstvo pre všetky konfi gurácie 
recirkulácie s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu 
(s potrubím).

•  Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové fi ltre cleanAir, 
ktoré citeľne redukujú pachy a arómy pri varení 
(napr. rybacích jedál).

•  Veľký povrch fi ltra s vysokou schopnosťou eliminácie 
zápachu má životnosť cca 360 hodín pri intenzívnom varení.

• Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.
•  Difúzny prvok možno upevniť priamo na ploché potrubie. 

Pri recirkulácii s čiastočným alebo úplným vedením 
pomocou potrubia sa vzduch odvádza do oblasti sokla.

HZ9VRCR0
fi lter cleanAir

•  Súprava HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné pachové fi ltre 
cleanAir, ktoré možno použiť ako výmenné pre HZ9VRUD0 
(recirkulácia bez vedenia vzduchu) a HZ9VRPD0 
(recirkulácia s čiastočným alebo plným vedením vzduchu).

Recirkulácia
s (čiastočným) vedením vzduchu

Náhradný fi lter na recirkuláciu
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Stolný odsávač pár glassdraftAir,
80 cm
Fazetový dizajn blackSteel: LD88WMM66 iQ700
Dizajn bez rámčeka3): LD88WMM65 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  emotionLight Pro
•  Home Connect

Možnosti 
inštalácie

•  zápustný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklených hrán. Farbu osvetlenia možno 
jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect

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

Výkon
a spotreba

•  prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
• na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 775 m³/h

Komfort •  elektronické ovládanie 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 perfektný odvod 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 zdvihnete kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať
• sklený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť
• iQdrive motor
•  Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
•  funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
• možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov

Výkon
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A2)

• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
• hlučnosť odvetrávania pri norm. 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

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

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

• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine
• výška pri vysunutí: 250 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m
• na inštaláciu vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava
•  nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne
• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, skrátená verzia, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm
• HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá
• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá
• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm
• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm
• HZ9VDSS1 plochý spojovací diel
• LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
• LZ21WWI16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
• LZ21WWJ11 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou
• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor
• LZ28WWY12 inštalačná súprava pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 80 cm

Cena* 2 165 €

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

iQdrive

A
2)

Energia
emotionLight
Pro

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Stolné odsávače pár
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Stolný odsávač pár glassdraftAir, 
90 cm
Fazetový dizajn blackSteel: LD98WMM66 iQ700

Dizajn bez rámčeka3):

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  emotionLight Pro
•  Home Connect

Možnosti 
inštalácie

•  zápustný odsávač pár je vybavený mimoriadne pôsobivým modrým osvetlením sklených hrán. Farbu osvetlenia možno 
jednoducho zmeniť pomocou aplikácie Home Connect

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

Výkon
a spotreba

•  prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na režim recirkulácie je nutná súprava na recirkuláciu cleanAir Plus (špeciálne príslušenstvo)
•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny stupeň: 501 m³/h, stupeň boost/intenzívny:775 m³/h

Komfort •  elektronické ovládanie 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 perfektný odvod pary pri varení, bez ohľadu na výšku hrnca či umiestnenia na varnej doske
• kovový tukový fi lter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového fi ltra
•  Filter Easy Access: pomocou servisného tlačidla zdvihnete kazety s filtrami do pozície, z ktorej ich môžete ľahko vybrať
• sklený panel sa dá ľahko vybrať a vyčistiť
• iQdrive motor
•  Home Connect: vzdialená správa a ovládanie na prepojenie spotrebičov a prevádzku pomocou smartphonu alebo tabletu
•  funkciu Home Connect je možné rozšíriť o množstvo aplikácií, ktoré ponúkajú aj externí partneri
• možnosť ovládania hlasom pomocou bežných hlasových asistentov

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A2)

• priemerná spotreba energie: 36,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového fi ltra: B
• hlučnosť odvetrávania pri norm. 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

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 709 × 812 × 140 mm
na inštaláciu: 703 × 781 × 123 mm
• vhodný na inštaláciu do 90 cm skrine
• výška pri vysunutí: 250 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 1,3 m
• na inštaláciu odsávača a varnej dosky do jedného výrezu je nutné špeciálne príslušenstvo LZ29WWY12
• na inštaláciu vzdialeného motora je nutná špeciálna súprava
• nie je povolená žiadna kombinácia s plynovými varnými doskami

Zvláštne 
príslušenstvo

• HZ9VDSB1 ploché koleno 90°, horizontálne
• HZ9VDSB2 ploché koleno 90°, vertikálne, skrátená verzia, pre hĺbku pracovnej dosky 70 cm
• HZ9VDSI0 redukcia: kruhová Ø 150 mm/plochá
• HZ9VDSI1 kolenová redukcia 90°: kruhová Ø 150 mm/plochá
• HZ9VDSM1 ploché potrubie, 50 cm
• HZ9VDSM2 ploché potrubie, 100 cm
• HZ9VDSS1 plochý spojovací diel
• LZ21WWB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
• LZ21WWI17 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
• LZ21WWJ12 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku s cirkuláciou
• LZ21WWM11 základná súprava pre vzdialený motor
• LZ29WWY12 inštalačná súprava pre stolný odsávač s fazetovým dizajnom, 90 cm

Cena* 2 349 €

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

A
2)

EnergiaNeuNewNeuNewNeuNewNovinka emotionLight
Pro

 
04/2021 iQdrive

1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014. 2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
3)  Dizajn bez rámčeka, inštalácia do roviny pracovnej dosky. Tento dizajn je ideálnym riešením na zapustenie do kamennej, 

granitovej či syntetickej pracovnej dosky. V prípade inštalácie do dreva či drevotriesky je nutná konzultácia s výrobcom pracovnej dosky.
*  Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
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LZ21WWI16, vhodná pre 80 cm
LZ21WWI17, vhodná pre 90 cm
súpr. cleanAir Plus na recirkuláciu

Štartovacia súpr. na prevádzku 
s recirkuláciou vrátane pachového fi ltra 
cleanAir Plus
•  Veľmi efektívne čistí vzduch od pachov 

a peľu.
•  Redukuje viac ako 90 % pachov.
•  Životnosť pachového fi ltra cleanAir Plus 

je minimálne 12 – 18 mesiacov.
•  Špeciálna povrchová úprava antiFish 

efektívne redukuje rybí zápach pri 
príprave pokrmov.

•  Inovatívna vrstva antiPolle zadrží peľové 
čiastočky vo vzduchu a deaktivuje ich.

•  Štart. súpr. na recirkuláciu vzduchu 
obsahuje 2 plastové púzdra, 8 pachových 
fi trov cleanAir Plus, 1 fl exibilnú hliníkovú 
hadicu a 1 hadicovú svorku.

Štart. súprava na recirkuláciu

LZ21WWJ11, vhodná pre 80 cm
LZ21WWJ12, vhodná pre 90 cm
súprava longLife na recirkuláciu

Regeneračný fi lter longLife 
•  Niekoľkonásobný regeneračný aktívny 

uhlíkový fi lter longLife.
•  Regeneračná štartovacia súprava 

longLife na recirkuláciu obsahuje 
2 fi ltračné kazety, 1 fl exibilnú hliníkovú 
hadicu a 1 hadicovú svorku.

Štart. súprava na recirkuláciu

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Stolné odsávače pár

Príslušenstvo pre stolné odsávače 
pár glassdraftAir.

LZ21WWB16
pachový fi lter cleanAir Plus
(náhradný)

Vysokovýkonný fi lter cleanAir Plus pre
najlepšiu vnútornú klímu
•  Obzvlášť účinne čistí vzduch od pachov 

a peľu.
•  Viac ako 90 % zníženie zápachu.
•  Životnosť pachového fi ltra cleanAir 

Plus: minimálne 12 – 18 mesiacov.
•  antiFish: špeciálna impregnácia proti 

rybiemu zápachu.
•  Inovatívna vrstva antiPolle zadrží peľové 

čiastočky vo vzduchu a deaktivuje ich.
•  Skladá sa z 8 fi ltrov cleanAir Plus pre 

potrebu výmeny.

Náhradné fi ltre

Montážne súpravy

LZ21WWM11
Montážna súprava na inštaláciu 
vzdialeného motora

•  Obsahuje potrebné inštalačné diely na 
inštaláciu motora do vzdialenosti 3 m 
od ventilačnej jednotky.

LZ28WWY12
Spodná konštrukcia pre fazetový 
dizajn, 80 cm

•  Montážna súprava na inštaláciu 
fazetového odsávača pár a varnej dosky 
do jedného výrezu.

LZ29WWY12
Spodná konštrukcia pre fazetový 
dizajn, 90 cm

•  Montážna súprava na inštaláciu 
fazetového odsávača pár a varnej dosky 
do jedného výrezu.
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Stropné odsávače pár | Siemens domáce spotrebiče studioLine

 

Stropný odsávač pár, 120 cm
LR29CQS25 biela/sklo iQ700

Stropný odsávač pár, 90 cm
LR99CQS25 biela/sklo iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

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

• celoplošné LED osvetlenie
• Home Connect
• climaControl 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 nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (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 nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

Dizajn •  biele sklo
• obvodové odsávanie

•  biele sklo
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A2)

• priemerná spotreba energie: 50,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: B
• trieda účinnosti tukového filtra: E
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/56 dB
•  výkon odvetrávania 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: A2)

• priemerná spotreba energie: 47,6 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: B
• trieda účinnosti tukového filtra: E
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/56 dB
•  výkon odvetrávania 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 smartphonu, tabletu, diaľkového 
ovládania alebo hlasového asistenta

• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• sklený kryt filtra
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 1× 22,7 W LED panel, intenzita svetla: 534 lux
• climateControl sensor
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

•  ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, diaľkového 
ovládania alebo hlasového asistenta

• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• sklený kryt filtra
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 1× 18,7 W LED panel, intenzita svetla: 439 lux
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

na odvetrávanie: 315 × 1200 × 500 mm
na cirkuláciu 315 × 1200 × 500 mm
na inštaláciu: 299 × 1188 × 487 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 276 W

na odvetrávanie: 315 × 900 × 500 mm
na cirkuláciu 315 × 900 × 500 mm
na inštaláciu: 299 × 888 × 487 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 276 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
•  LZ20JCD20 zákl. regeneračná súpr. cleanAir na prev. s cirkuláciou (biela)
•  LZ20JCD50 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou 

(nehrdzavejúca oceľ)
• LZ21JCC26 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)
• LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou 
(nehrdzavejúca oceľ)
• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
•  LZ20JCD20 zákl. regeneračná súpr. cleanAir na prev. s cirkuláciou (biela)
•  LZ20JCD50 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou 

(nehrdzavejúca oceľ)
•  LZ21JCC26 zákl. súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)
•  LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou 

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

Cena* 2 275 € 1 999 €

A
2)

Energia
climaControl 
sensor

cookConnect
System

odsávánie
obvodové

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

iQdrive

A
2)

Energia
climaControl 
sensor odsávánie

obvodové
iQdrive

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

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



 

Stropný odsávač pár, 90 cm
LR97CBS25 biela/sklo iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

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

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 nutná montážna súprava na prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir Plus 

(zvláštne príslušenstvo)

Dizajn •  biele sklo
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A2)

•  priemerná spotreba energie: 34,7 kWh/rok
•  trieda účinnosti odsávania: A
•  trieda účinnosti osvetlenia: A
•  trieda účinnosti tukového filtra: E
•  hlučnosť odvetrávania pri normálnom stupni min./max.: 41/56 dB
•  výkon odvetrávania 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)

Komfort •  ovládanie pomocou smartphonu, tabletu, ďiaľkového ovládania alebo hlasového asistenta
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne stupne
• intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
• sklený kryt filtra
• kovový tukový filter, vhodný na umývanie v umývačke riadu
• funkcia softLight – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 4× 3 W LED panel, intenzita svetla: 726 lux
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

na odvetrávanie: 300 × 900 × 500 mm
na cirkuláciu 300 × 900 × 500 mm
na inštaláciu: 299 × 888 × 487 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 174 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
• LZ20JCD20 základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (biela)
• LZ20JCD50 základná regeneračná súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)
• LZ21JCC26 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (biela)
• LZ21JCC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou (nehrdzavejúca oceľ)
• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)

Cena* 1 589 €

A
2)

Energia
climaControl 
sensor odsávánie

obvodové
iQdrive

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect
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Ostrovčekové odsávače pár | Siemens domáce spotrebiče studioLine

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

 

Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm
LF91BUV55 nehrdzavejúca oceľ iQ700

Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm
LF98BIR55 nehrdzavejúca oceľ iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel
• Home Connect
• climaControl Sensor
• cookConnect System

• dizajn blackSteel
• Home Connect
• cookConnect System

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na strop, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

• inštalácia na strop, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

Dizajn •  boxDizajn
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

•  boxDizajn
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A+2)

• priemerná spotreba energie: 40,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 43/62 dB
•  výkon odvetrávania 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: A2)

• priemerná spotreba energie: 35,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 44/54 dB
•  výkon odvetrávania 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 4× 3 W LED, intenzita svetla: 659 lux 
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 4× 3 W LED, intenzita svetla: 659 lux 
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 272 W

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 272 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
• LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) 
• LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) 
• LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) 
•  LZ12510 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)
•  LZ12530 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)
•  LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ22FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku 

s cirkuláciou (externá)
•  LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
•  LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)
•  LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
•  LZ12285 predĺženie komína (1100 mm) 
•  LZ12310 adaptér pre skosené stropy (ľavý/pravý) 
•  LZ12410 adaptér pre skosené stropy (predný/zadný) 
•  LZ12510 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm)
•  LZ12530 zákl. súpr. (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm)
•  LZ22CXC56 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ22FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku 

s cirkuláciou (externá)
•  LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
•  LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)
•  LZ53850 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou

Cena* 1 325 € 1 249 €

iQdrive
climaControl 
sensor LED osvetlenie iQdrive

A
2)

Energia LED osvetlenie

A+ 2)

Energia

cookConnect
System

cookConnect
System

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect



48

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Nástenné odsávače pár

 

Nástenný odsávač pár
LC91KWW61S čierna/sklo iQ700

Nástenný odsávač pár
LC98KLR61S čierna/sklo iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel
• Home Connect
• climaControl Sensor
• cookConnect System

• dizajn blackSteel
• 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 nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (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 nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

Dizajn •  naklonený dizajn
• obvodové odsávanie

• naklonený dizajn
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A+2)

• priemerná spotreba energie: 39,3 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 42/56 dB
•  výkon odvetrávania 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+2)

• priemerná spotreba energie: 32,8 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 45/56 dB
•  výkon odvetrávania 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 348 lux
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 348 lux
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 270 W

na odvetrávanie: 928 – 1198 × 890 × 499 mm
na cirkuláciu 988 – 1258 × 890 × 499 mm
na cirkuláciu bez komína: 452 mm × 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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 163 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
• LZ11AKB16 cleanAir Plus filter (náhradný)
•  LZ10AKR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína
•  LZ10AKS00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou s komínom
•  LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína
•  LZ11AKI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom
• LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)
• LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)
• LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
• LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)
• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
• LZ11AKB16 cleanAir Plus filter (náhradný)
• LZ10AKR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína
•  LZ10AKS00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou s komínom
•  LZ11AKV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína
•  LZ11AKI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom
• LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)
• LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)
• LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
• LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)
• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)

Cena* 1 449 € 1 019 €
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1) Podľa nariadenia EÚ – 65/2014.
2) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Nástenné odsávače pár | Siemens domáce spotrebiče studioLine

Nástenný odsávač pár
LC97FVW61S čierna/sklo iQ700

Nástenný odsávač pár
LC97FLR61S čierna/sklo iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel
• Home Connect
• climaControl Sensor
• cookConnect System

•  dizajn blackSteel
• 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 nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (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 nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

Dizajn • plochý dizajn
• obvodové odsávanie

• plochý dizajn
• obvodové odsávanie

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: B2)

• priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 43/57 dB
•  výkon odvetrávania 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: B2)

• priemerná spotreba energie: 41,1 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 43/57 dB
•  výkon odvetrávania 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• funkcia emotionLight Pro – možnosť nastavenia podsvietenia
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 360 lux
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 2× 3 W LED, intenzita svetla: 360 lux
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 150 W

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 143 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
• LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
•  LZ10AFR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína
• LZ10AFS00 regenerační základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ11AFI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom
• LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)
• LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)
•  LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína
• LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
• LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)
• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
• LZ11AFB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
•  LZ10AFR00 zákl. regeneračná súpr. na prev. s cirkuláciou bez komína
• LZ10AFS00 regenerační základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ11AFI16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou s komínom
• LZ10AXK50 predĺženie komína (1000 mm)
• LZ10AXL50 predĺženie komína (1500 mm)
•  LZ11AFV16 zákl. súpr. cleanAir Plus na prev. s cirkuláciou bez komína
• LZ11AXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
• LZ11AXE61 dizajnový komín pre dekoratívne odsávače pár (čierny)
• LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)

Cena* 1 375 € 1 059 €
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Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC91BUV55 nehrdzavejúca oceľ iQ700

Nástenný odsávač pár, 90 cm
LC97BIR55 nehrdzavejúca oceľ iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• dizajn blackSteel
• Home Connect
• climaControl Sensor
• cookConnect System

• dizajn blackSteel
• Home Connect
• cookConnect System

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

• inštalácia na stenu, 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

Dizajn •  boxDizajn
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

•  boxDizajn
• nehrdzavejúca oceľ/čierna

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: A+2)

• priemerná spotreba energie: 37,4 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 45/64 dB
•  výkon odvetrávania 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: A2)

• priemerná spotreba energie: 36,5 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 45/55 dB
•  výkon odvetrávania 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 3× 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 lux 
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 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 – postupné zhasínanie a rozsvietenie
• osvetlenie: 3× 1,5 W LED, intenzita svetla: 578 lux 
• teplota farby osvetlenia: 2 700 K  – 5 000 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 269 W

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
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 130 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 149 W

Zvláštne 
príslušenstvo

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
•  LZ10FXJ05 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou 

(vstavaná)
•  LZ11CXI16 vstavaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) 
•  LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ12FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku 

s cirkuláciou (externá)
•  LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)
•  LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)

• LZ00XXP00 regeneračný filter cleanAir (náhradný)
•  LZ10FXJ05 zákl. regeneračná súprava cleanAir na prev. s cirkuláciou 

(vstavaná)
•  LZ11CXI16 vstavaná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ12265 predĺženie komína (1000 mm) 
•  LZ12CXC56 základný modul cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ12FXD51 základná regeneračná súprava longLife na prevádzku 

s cirkuláciou (externá)
•  LZ31XXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný pre modul)
•  LZ53450 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ53451 uhlíkový filter (náhradný)

Cena* 985 € 835 €
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Teleskopické odsávače pár | Siemens domáce spotrebiče studioLine

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

 

Teleskopický odsávač pár, 90 cm
LI97SA561S nehrdzavejúca oceľ iQ500

Teleskopický odsávač pár, 60 cm
LI67SA561S nehrdzavejúca oceľ iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn blackSteel •  dizajn blackSteel

Možnosti 
inštalácie

• inštalácia do hornej skrinky, 60 alebo 90 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

• inštalácia do hornej skrinky, 60 cm
• prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
•  na cirkuláciu vzduchu je nutná montážna súprava na 

prevádzku s cirkuláciou alebo montážna súprava cleanAir 
Plus (zvláštne príslušenstvo)

Dizajn •  nehrdzavejúca oceľ/čierna •  nehrdzavejúca oceľ/čierna

Výkon 
a spotreba1)

•  trieda spotreby energie: B2)

• priemerná spotreba energie: 38,8 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/53 dB
•  výkon odvetrávania 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: A2)

• priemerná spotreba energie: 37,9 kWh/rok
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti osvetlenia: A
• trieda účinnosti tukového filtra: B
•  hlučnosť odvetrávania pri norm. stupni min./max.: 41/53 dB
•  výkon odvetrávania 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 lux 
• teplota farby osvetlenia: 3 500 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 lux 
• teplota farby osvetlenia: 3 500 K
• možnosť nastavenia intenzity osvetlenia

Rozmery
(V × Š × H)

a technické 
informácie

spotrebiča: 426 × 898 × 290 mm
na inštaláciu: 385 × 524 × 290 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 146 W

spotrebiča: 426 × 598 × 290 mm
na inštaláciu: 385 × 524 × 290 mm
• dĺžka kábla na pripojenie so zástrčkou: 175 cm
• odťahové potrubie o Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
• príkon: 144 W

Zvláštne 
príslušenstvo

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

s cirkuláciou (externá)
•  LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
•  LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ45610 uhlíkový filter (náhradný)
•  LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ49200 súprava na inštaláciu

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

s cirkuláciou (externá)
•  LZ11IXB16 uhlíkový filter cleanAir Plus (náhradný)
•  LZ11IXC16 základná súprava cleanAir Plus na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ45610 uhlíkový filter (náhradný)
•  LZ45650 základná súprava na prevádzku s cirkuláciou
•  LZ46600 znižovací rámček

Cena* 869 € 719 €

iQdrive

B
Energia

2)

LED osvetlenie iQdrive

A
2)

Energia LED osvetlenie



Skvelé vyhliadky
pre váš riad.
Rozžiarte svoj život každý deň. S umývačkami riadu studioLine.
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Každý cyklus umývania zaručuje 
žiarivý výsledok.
Prírodný minerál zeolit premieňa vlhkosť na 
teplo, ktoré sa následne vracia do priestoru 
umývačky. Riad tak bude vždy žiarivo čistý 
a dokonale suchý a súčasne sa zníži aj 
spotreba energie.

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

Zeolith®–
sušenie varioSpeed

varioSpeed
Plus

Bezpečne a čisto.
Vďaka novej glassZone môžete teraz bez obáv 
umývať v umývačke riadu aj tie najcennejšie 
poháre. Šesť integrovaných trysiek zabezpečí 
nepretržitý, ale jemný prúd vody, ktorý 
dôkladné umyje aj najchúlostivejší riad. 
A jemné protišmykové prvky zaručia bezpečné 
uchytenie, ochránia proti mechanickému 
tlaku a zabránia poškodeniu pohárov.

glassZone

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

Byť v predstihu a ušetriť tak 
čo najviac času.
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Ovládajte svoju umývačku riadu odkiaľkoľvek – 
pomocou technológie Home Connect a hlasových asistentov.

Vzdialené ovládanie – pre každého, kto chce svoje spotrebiče riadiť odkiaľkoľvek.
Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, kontrola zvyšného času umývania, alebo dokonca automatické 
upozornenia, že sa míňajú tablety alebo leštidlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je možné s technológiou 
Home Connect. Inštalácia a ovládanie aplikácie je jednoduché, pretože QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou je 
umiestnený priamo na paneli spotrebiča. Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.

Ďalšie informácie o technológii Home Connect 
nájdete na stránkach domácich spotrebičov 

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

•  Spusti asistenta Home 
Connect pre umývačku.

•  Aké sú základné 
nastavenia?

•  Kedy umývačka 
doumýva riad?

•  Vypni umývačku riadu. Ok Google
works with

Podporovaní hlasoví asistenti*

Stiahnite a nainštalujte si 
aplikáciu Home Connect

Hladká manipulácia.
Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok sa dajú 
koše vyťahovať rýchlo, jednoducho a bezpečne, aj keď sú 
plné riadu.

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

* Viac informácií o vybavení a možnostiach komunikácie vrátane jazyka aplikácie nájdete u konkrétneho výrobcu.
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Neuveriteľne jednoducho a rýchlo vďaka novým košom.

Kôš na malé kusy riadu 
SZ36RB04

Príborová zásuvka 
SZ36DB04

Dosť miesta na 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 riešenia pre 
rôzne typy zabudovania.
Za každých okolností skvelo vyzerajú a jednoznačne 
informujú o svojom aktuálnom stave.

Vďaka sideLight na prvý pohľad vidíte, či umývací program 
stále beží. Počas prevádzky umývačky osvetľuje medzeru 
medzi ľavou hranou spotrebiča a nábytkom tenký prúžok 
modrého svetla. Aj elegantné umývačky s varioPántami 
zabudovateľné vyššie, sú tak stále pod kontrolou.

S timeLight sa na podlahe zobrazujú informácie o zvyšnom 
čase do konca programu, aktuálnom stave programu, 
a dokonce aj prípadné chybové hlášky. Všetky dôležité 
informácie zistíte na prvý pohľad.

sideLight timeLight

Elegantná indikácia prevádzky: aj plne zabudovateľné 
spotrebiče informujú o priebehu programu.

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

autoOpen dry
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Umývačky riadu – prehľad sortimentu.

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

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

H
om

e 
Co

nn
ec

t
gl

as
sZ

on
e

Sp
ee

d 
on

 d
em

an
d

En
er

ge
tic

ká
 tr

ie
da

1)

Ce
na

*

Sp
ot

re
ba

 v
od

y 

v 
lit

ro
ch

3)

Ze
ol

ith

H
lu

čn
os

ť
  d

B 
(A

) r
e 1

 p
W

Sy
st

ém
 k

oš
ov

 n
a 

ria
d 

(p
oč

et
 ra

do
v 

sk
lo

pn
ýc

h 

dr
ži

ak
ov

 v
 h

or
no

m
/

do
ln

om
 k

oš
i)

Vý
šk

a 
sp

ot
re

bi
ča

 

86
,5

 c
m

Vý
šk

a 
sp

ot
re

bi
ča

 

81
,5

 c
m

tim
eL

ig
ht

em
ot

io
nL

ig
ht

Tr
et

ia
 ú

ro
ve

ň 
na

 u
lo

že
ni

e 

ria
du

, k
to

ro
u 

je
 m

ož
né

 

um
ýv

ač
ku

 d
ov

yb
av

iť

Ce
na

*

si
de

Li
gh

t

br
ill

ia
nt

 Sh
in

e 
Sy

st
em

Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm

iQ700

N
o

vi
n

ka

SX87Y800BE 1 515 € SN87Y800BE 1 479 € ● ● ● B 9,5 ● ● B 43
fl exComfort 

Pro
(6 / 8)

Príborová 
zásuvka 

varioDrawer 
Pro

SZ36DB04

Tretí kôš 
SZ36RB04

Pro ● 57

Plne zabudovateľné umývačky riadu s varioPántami – šírka 60 cm

iQ500

N
o

vi
n

ka

SX75Z800BE 1 319 € SN75Z800BE 1 285 € ● ● ● C 9,5 ● ● B 42 fl exComfort 
(2 / 8)

Príborová 
zásuvka 

varioDrawer 
Pro 

SZ36DB04

Tretí kôš 
SZ36RB04

● ● 58

Plne zabudovateľné umývačky riadu – šírka 60 cm

iQ300

N
o

vi
n

ka

SX63E800BE 1 029 € SN63E800BE 995 € ● ● D 9,5 B 42 fl exComfort 
(2 / 8)

Príborová 
zásuvka 

varioDrawer 
Pro

SZ36DB04

Tretí kôš 
SZ36RB04

● ● 59
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Vstavaná umývačka riadu XXL
výška 86,5 cm
SX87Y800BE čierny panel iQ700

Vstavaná umývačka riadu
výška 81,5 cm
SN87Y800BE čierny panel iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• emotionLight Pro
• guličkové ložiská v pojazdoch košov
•  príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) ako voliteľné príslušenstvo
• tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie • 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 pri 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, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený
• predvolený 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 (pomocou aplikácie Home Connect)

Technológie 
umývania 
a sušenia

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

program umývania 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
• detská zámka dverí (otvorenie dvojitým stlačením)

Komfort • koše flexComfort Pro – časti na držanie označené modrou farbou 
• glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory
• kolieska easyGlide (s guličkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach
• farebné protišmykové ochranné pásky v hornom koši
•  zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
• 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic 
• 6 radov sklopných držiakov na taniere v hornom koši • 8 rad sklopných držiakov 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 zobrazujúcim grafické symboly a text 
• dotykové ovládanie (čierne) • emotionLight Pro • tlačidlá ovládanie hore 
• popisky na paneli: anglický text • timeLight
• zpbrazenie 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
•  dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)
• násypka na soľ
• ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)

Voliteľné
príslušenstvo

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

Cena* 1 515 € SX87Y800BE   1 479 € SN87Y800BE

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

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

openAssist

NeuNewNeuNewNeuNewNovinka

Zeolith®–
sušenie

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

1) Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
2) Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).

 

Vstavaná umývačka riadu XXL s varioPántami
výška 86,5 cm
SX75Z800BE čierny panel iQ500

Vstavaná umývačka riadu s varioPántami
výška 81,5 cm
SN75Z800BE čierny panel iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• emotionLight modrý
• guličkové ložiská v pojazdoch košov
• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) ako voliteľné príslušenstvo
• tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie • plne integrovaná

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 pri 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, Krátky 45 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený
• predvolený 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 (pomocou aplikácie Home Connect)

Technológie 
umývania 
a sušenia

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

program umývania vrátane spotreby vody
• dávkovací asistent
• iQdrive
• automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku
• samočistiaci fi ltračný systém s trojvrstvovým zvlneným fi ltrom
• 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 fl exComfort – časti na držanie označené modrou farbou
• glassZone • možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory 
• kolieska easyGlide (s guličkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach
• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
• 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic
• 2 rady sklopných držiakov na taniere v hornom koši • 8 radov sklopných držiakov 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
• varioPánty • dotykové ovládanie (čierne)
• emotionLight modrý • tlačidlá ovládania hore 
• popisky na paneli: anglický text
• sideLight
• ukazovateľ zvyšného 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
•  dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)
• násypka na soľ
• ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou)

Voliteľné
príslušenstvo

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

Cena* 1 319 € SX75Z800BE   1 285 € SN75Z800BE

glassZone

Zeolith®–
sušenie

NeuNewNeuNewNeuNewNovinka

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

varioPánty
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Vstavaná umývačka riadu XXL
výška 86,5 cm
SX63E800BE čierno-antikorový panel iQ300

Vstavaná umývačka riadu
výška 81,5 cm
SN63E800BE čierno-antikorový panel iQ300

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

• emotionLight modrý
• guličkové ložiská v pojazdoch košov
• príborová zásuvka varioDrawer Pro (SZ36DB04) ako voliteľné príslušenstvo
• tretí kôš (SZ36RB04) ako voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie • plne integrovaná

Výkon 
a spotreba

• trieda spotreby energie1): D
• spotreba energie2) / vody3): 84 kWh/9,5 litra
• kapacita: 13 súprav riadu
• dĺžka trvania programu4): 4:35 hod.
• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW • trieda hlučnosti: B

Programy 
a špeciálne 
funkcie

•  6 programov: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intenzívny 70 °C, Hodinový 65 °C, Krátky 45 °C, Obľúbený
• predvolený Obľúbený program: Predumytie
• 4 špeciálne funkcie: Vzdialené zapnutie, intensiveZone, Polovičná náplň, varioSpeed Plus on demand
• program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care
• Silence on demand (pomocou aplikácie Home Connect)

Technológie 
umývania 
a sušenia

•  autoOpen dry a výmenník tepla
•  aquaSensor a loadSensor – zistia množstvo riadu a stupeň jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú 

program umývania 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)

• systém ochrany skla

Komfort • koše flexComfort – časti na držanie označené modrou farbou
• možnosť dokúpiť 3. kôš alebo zásuvku na príbory
• kolieska easyGlide (s guličkovými ložiskami) na všetkých úložných úrovniach
• zarážka proti vykoľajeniu spodného koša
• 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša s pomocou systému rackMatic
• 2 rady sklopných držiakov na taniere v hornom koši
• 8 rad sklopných držiakov 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
• emotionLight modrý
• popisky na paneli: anglický text
• timeLight
• ukazovateľ zvyšného 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
•  dekoračné lišty (nehrdzavejúca oceľ)
• násypka na soľ
• ochranný plech na podstavbu (ochrana pred parou) 

Volitelné 
príslušenstvo

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

Cena* 1 029 € SX63E800BE   995 € SN63E800BE

autoOpen dryautoOpen dry

emotionLight

timeLight NeuNewNeuNewNeuNewNovinka

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

3) Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (s programom Eco).
4) Čas trvania programu Eco.
5) Záručné podmienky nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/zaruka.



Inovatívny spôsob ovládania chladničky.
Pomocou aplikácie Home Connect môžete prijímať oznámenia v prípade, že omylom 
necháte otvorené dvere chladničky alebo sa vnútorná teplota zvýši nad určitú úroveň. 
Môžete dokonca meniť všetky nastavenia svojej chladničky, ako napríklad teplotu, 
z pohodlia svojej pohovky.

 Ovládajte svoje domáce spotrebiče
pomocou aplikácie Home Connect
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Ukážte viac 
z vášho dobrého vkusu.
Navrhnite si oblasť chladenia podľa svojich osobných predstáv – 
s chladiacimi spotrebičmi radu studioLine.

Potraviny zostanú až 3x dlhšie čerstvé.
Zásuvky hyperFresh premium 0 °C  – jedna na ovocie a zeleninu 
s regulátorom vlhkosti a druhá na ryby a mäso  – ponúkajú vďaka 
rôznym úrovniam vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny 
zostanú až 3x dlhšie čerstvé a vitamíny sa zachovajú oveľa dlhšie.

hyperFresh 
premium 0° C

Garantuje dlhšie čerstvé potraviny: freshSense.
Zmeny vonkajšej teploty, ako aj uloženie a množstvo skladovaných 
potravín vedú okrem iného aj k zmenám vnútornej teploty 
chladničky. Aby to nemalo žiadny vplyv na vaše potraviny, 
inteligentné senzory freshSense okamžite reagujú na rozdiel 
a prevezmú ovládanie chladenia. To zaručuje neustále konštantnú 
teplotu v chladničke a zvyšuje tak životnosť a čerstvosť potravín.

freshSensefreshSense

Vždy bezpečne zatvorené: 
jemné dovretie s dverovým tlmičom.
Vďaka jemnému dovretiu budú dvere chladničky vždy bezpečne 
zatvorené. Dodatočne je k plochým pántom integrovaný dvero 
tlmič. Tak je možné aj ťažké naložené dvere počas celej životnosti 
spotrebiča zatvoriť ľahko a bezpečne.

softClosing
Door

Dokonalé osvetlenie celého interiéru.
Nové prémiové LED osvetlenie s dlhou životnosťou je integrované 
do bočných stien alebo stropu spotrebiča. Vďaka optimálnemu 
umiestneniu je celý vnútorný priestor dokonale osvetlený bez 
oslňovania, prémiové LED svetlo spotrebuje nepatrné množstvo 
energie a vydrží počas celej životnosti spotrebiča!

LED osvetlenie
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Použiteľný objem 
v litroch

Kombinovaná chladnička s mrazničkou
iQ700
KI86FHDD0 Novinka 2 165 € 1775 ● D 162 C 37 ● 55 ● ● 223 156 67 63

iQ500
KI87SSDE0 Novinka 1 259 € 1775 E 203 C 36 ● ● ● 272 209 63 64

KI86SSDD0 Novinka 1 605 € 1775 D 164 C 38 ● ● ● 265 191 74 63

Chladiaci automat

iQ700
KI81FHDD0 Novinka 1 839 € 1775 ● D 88 C 36 83 ● ● 289 289 64

a-Cool French Door

iQ700
CI36TP02 5 869 € 2134 ● F 415 D 42 ● ● ● ● 552 386 166 65
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Chladiace prístroje – prehľad sortimentu.

Nižšie uvedený prehľad slúži na rýchlu a jednoduchú orientáciu pri výbere vhodného spotrebiča.
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* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) V rozsahu tried energetickej účinnosti od A do G. 2) Spotreba za rok.
3) Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

 

Kombinácia chladnička/mraznička 
noFrost
Nika: 1775 mm 
KI86FHDD0 iQ700

Kombinácia chladnička/mraznička
Nika: 1775mm
 
KI86SSDD0 iQ500

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

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

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

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

• LED osvetlenie
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• logo studioLine
• chrómovaná polica na fľaše

Možnosti 
inštalácie
V × Š × H

•  plne integrovateľná
• záves dverí vpravo, voliteľný
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm

•  plne integrovateľná
• záves dverí vpravo, voliteľný
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm

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
• príkon: 90 W

• 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
• príkon: 120 W

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 v 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 shelf

• 2 police v dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

hyperFresh 
zóna

  •  hyperFresh premium 0 °C4): čistá kapacita 55 l
•  1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – 

udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé
• 1× hyperFresh premium 0 °C – na ryby a mäso

  •  1 priehradka hyperFresh 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: 13 hodín
• mraziaca kapacita: 13 kg za 24 hodín
• 3 priehľadné zásuvky, vrátane 1 bigBoxu
• varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru

•  4 mraziaci priestor: čistý objem 74 l
• funkcia superMrazenie
• čas skladovania v prípade poruchy: 31 hodín
• mraziaca kapacita: 10 kg za 24 hodín
• 3 priehľadné zásuvky, vrátane 1 bigBoxu
• varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru

Rozmery
V × Š × H 

rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Príslušenstvo 3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše 3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše

Cena* 2 165 € 1 605 €

freshSense

softClosing
Door

hyperFresh 
premium 0° C

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

LED osvetlenie

NeuNewNeuNewNeuNewNovinka

softClosing
Door

hyperFresh 
premium 0° C

noFrost

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

freshSense

NeuNewNeuNewNeuNewNovinka
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Kombinácia chladnička/mraznička
Nika: 1775mm 
KI87SSDE0 iQ500

Chladiaci automat hyperFresh premium
Nika: 1775 mm 
KI81FHDD0 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

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

• LED osvetlenie
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• logo studioLine
• chrómovaná polica na fľaše

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

• LED osvetlenie
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• logo studioLine
• chrómovaná polica na fľaše

Možnosti 
inštalácie
V × Š × H

•  plne integrovateľná
• záves dverí vpravo, voliteľný
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm

•  plne integrovateľná
• záves dverí vpravo, voliteľný
• systém softClose (jemné zatváranie dverí)
• rozmer na vstavanie: 177,5 × 56 × 55 cm

Výkon
a spotreba

• energetická trieda1): E
• spotreba energie: 203 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
• príkon: 90 W

• energetická trieda1): D
• spotreba energie: 88 kWh/rok2),3)

• objem chladiacej časti: 209 l
• objem mraziacej časti: 63 l
• hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: C
• klimatická trieda: SN-T
• príkon: 90 W

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 shelf

• 2 police v 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 shelf

• 6 políc vo dverách, vrátane 1 priehradky na maslo/syr

hyperFresh 
zóna

  •  1 priehradka hyperFresh s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie 
a zeleninu dlhšie čerstvé

  •  hyperFresh premium 0 °C4): čistá kapacita 83 l
•  1× hyperFresh premium 0 °C s reguláciou vlhkosti – 

udrží ovocie a zeleninu až 3× dlhšie čerstvé
• 1× hyperFresh premium 0 °C – na ryby a mäso

Mraziaci 
priestor

•  4 mraziaci priestor: čistý objem 63 l
• funkcia superMrazenie
• čas skladovania v prípade poruchy: 26 hodín
• mraziaca kapacita: 7 kg za 24 hodín
• 2 priehľadné zásuvky, vrátane 1 bigBoxu
• varioZone – na flexibilné využitie mraziaceho priestoru

Rozmery
V × Š × H 

rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm rozmery spotrebiča: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Príslušenstvo 3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše 3× miska na vajcia, 1× miska na ľad, držiak na fľaše

Cena* 1 259 € 1 839 €

freshSense

softClosing
Door

noFrost

hyperFresh 
premium 0° C

softClosing
Door

hyperFresh 
premium 0° C

freshSense

Separate
°C-Regelung NeuNewNeuNewNeuNewNovinka

NeuNewNeuNewNeuNewNovinka

LED osvetlenie

LED osvetlenie
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* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.
1) V rozsahu tried energetickej účinnosti od A do G. 2) Spotreba za rok.
3) Teplota môže byť v závislosti od nastavenia teploty v chladiacej časti v rozmedzí +0,5 °C až 3 °C.

 

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička
a-Cool CI36TP02
Nika: 2134 × 914 × 610 mm 
CI36TP02 iQ700

Exkluzívne 
v rade 
studioLine

•  dizajn „French Door“
• LED osvetlenie

Možnosti 
inštalácie
V × Š × H

    • vetranie kompletne cez základňu chladničky
• uhol otvorenia dverí 115°
• výška základne nastaviteľná od 10,2 do 18,1 cm
• rozmery na vstavanie: 213,4 × 91,4 × 61,0 cm

Výkon
a spotreba

 • energetická trieda1): F
• spotreba energie: 415 kWh/rok2),3)

• objem chladiacej časti: 386 l
• objem mraziacej časti: 166 l
• hlučnosť: 36 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: D
• klimatická trieda SN-T
• príkon: 300 W

Komfort 
a bezpečnosť

  • Home Connect: vzdialené ovládanie, monitorovanie a diagnostika
•  noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie
• elektronická regulácia teploty, LED displej
• oddelená regulácia teploty pre chladničku a mrazničku
• Eko režim • režim Holiday • akustický alarm dverí
• optimálna distribúcia chladu vďaka ventilátoru

Chladiaci 
priestor

• čistý objem: 386 l
• superChladenie
• airFresh Filter
• multiAirflow
• počet odkladacích plôch: 3 (z toho výškovo nastaviteľných: 2)
• 1× zásuvka s teleskopickým výsuvom

hyperFresh 
zóna

• 1 box hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti na teleskopických koľajničkách (udrží ovocie a zeleninu až dvakrát dlhšie čerstvé)

Mraziaci 
priestor

•  4 mraziaci priestor: 166 l • čas skladovania v prípade poruchy: 17 hodín
• mraziaca kapacita: 16 kg za 24 hodín • funkcia superMrazenie
• automatický výrobník ľadových kociek, kapacita zásobníka 1,5 kg
• trvalé pripojenie k vodovodu
• výsuvný vozík s ďalšou zásuvkou vo vnútri, s plným teleskopickým výsuvom a integrovaným výrobníkom ľadu

Rozmery
V × Š × H 

rozmery spotrebiča: 212,5 × 90,8 × 60,8 cm

Príslušenstvo vodovodná hadicá s dĺžkou 3 m, pripojenie ¾ palca

Zvláštne 
príslušenstvo

• CI10Z491 rúčky dverí z nehrdzavejúcej ocele
• CI36Z490 dekoračné panely na dvere z nehrdzavejúcej ocele (súprava 3 kusov)
• CI36Z411 sokel z nehrdzavejúcej ocele
• CI60Z000 súprava na inštaláciu spotrebičov vedľa seba
• CI60Z200 prídavné bočné vyhrievanie

Cena* 5 869 €

noFrost

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

LED osvetlenie
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Kombinovaná rúra s mikrovlnami

Rozmery v mmHM8...

Kombinovaná parná rúra

Rozmery v mmHS8...

Kombinovaná rúra s mikrovlnami a prídavnou parou

Rozmery v mmHN8...

Rúra na pečenie

Rozmery v mmHB8...

Kompaktné rúry

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

Vákuovacia zásuvka

BV830ENB1 Rozmery v mm

Ohrevná zásuvka

BI830CNB1 Rozmery v mm

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku 
spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku spotrebiča 
320 x 115

miesto na 
prípojku spotrebiča 
320 x 115

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

miesto na 
prípojku spotrebiča 
320 x 115

miesto na prípojku 
spotrebiča 320 x 115

miesto na dvierka
skrinky s úchytkou 
alebo pracovnú 
dosku

miesto na dvierka
skrinky s úchytkou 
alebo pracovnú 
dosku

korpus skrinky
predná hrana

korpus skrinky
predná hrana

Vezmite do úvahy miesto na odklopenie ovládacieho panela!

Vezmite do úvahy miesto na odklopenie ovládacieho panela!

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

vetranie v podstavci
min. 50 cm2

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

zabudovanie s varnou doskou

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

hĺbka zapustenia pozri
rozmerový výkres varnej dosky

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

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

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

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

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

Ak je spotrebič vstavaný pod varnú dosku, 
musí byť dodržaná nasledovná 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
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Mikrovlnná rúra

BF425LMB0

BF8... Rozmery v mm

Mikrovlnná rúra

Plnoautomatický kávovar

CT836LEB6 Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus

EZ977KZY1E Rozmery v mm

Varná doska freeInduction Plus

EZ907KZY1E Rozmery v mm

Varná doska fl exInduction

EX907KXX5E Rozmery v mm

Varné dosky fl exInduction Plus

EX877LYV5E, EX878LYV5E Rozmery v mm

Ďalšie nákresy nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

Rozmery v mm

zadná stena
voľná

presah dole = 14 mm

zadná 
stena voľná

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

Mikrovlnná rúra
Zabudovanie do rohu

* = hodnota pre spotrebiče s grilom

zadná stena voľná

*  20 mm pre kovovú
čelnú stenu

*  20 mm pre kovovú
čelnú stenu

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

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

zabudovanie vľavo do rohu

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

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku 
od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku 
od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie Je nutné počítať

s vetracou štrbinou.
Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zadná stena 
voľná
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Varná doska fl exInduction Plus

EX807LYV5E Rozmery v mm

Varná doska fl exInduction Plus

EX677LYV5E Rozmery v mm

Varná doska fl exInduction Plus

EX607LYV5E Rozmery v mm

Indukčná varná doska

EH877FVC5E Rozmery v mm

Indukčná varná doska

EH677FFC5E Rozmery v mm

přední pohled
750

450

257

30

269 181

Varné dosky s odsávaním

EX877LX67E, ED807FQ25E

přední pohled
560

450

257

30

269 181

Varné dosky s odsávaním

ED777FQ25E

přední pohled
780

450

257

30

269 181

Varné dosky s odsávaním

EX807LX67E, ED807FQ25E

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku 
od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky
pre rúru na pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

zabudovaný
sporák/
zabudovaná
rúra na
pečenie

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

Je nutné počítať
s vetracou štrbinou.

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové 
požiadavky pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové požiadavky 
pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú 
dosku od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové 
požiadavky pre rúru na pečenie

*  Minimálna vzdialenosť
výrezu pre varnú dosku od steny

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

prípadne viac, pozri rozmerové 
požiadavky pre rúru na pečenie

pohľad spredu pohľad spredu pohľad spredu
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Varné dosky s odsávaním

EX807LX67E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

EX877LX67E, ED877FQ25E

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

812

735

520

539 470

70

(D)

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou 
desku od stěny 

B
:
: Hloubka zapuštění
C Pracovní deska, do které je zabudována 

varná deska, musí odolávat zatížení 
cca 60 kg, v případě potřeby s použitím 
vhodných spodních konstrukcí.

D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez 
pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou 
uvedeny na speciálním výkresu. 

R 10

B: Minimální vzdálenost výřezu 
pro varnou desku od stěny 

C: Hloubka zapuštění
D: Fazeta max. 1 
E: 6,5+0,5

F: Pracovní deska, do které 
je zabudována varná deska, 
musí odolávat zatížení cca 60 kg, 
v případě potřeby s použitím 
vhodných spodních konstrukcí.

G: V zadní stěně musí být vytvořen 
výřez pro vedení. Přesná velikost 
a poloha jsou uvedeny na 
speciálním výkresu. 

227 (C)

≥ 40 (B)

≥ 600

≥ 800

≥ 50

792

735

512

≥ 50

539 470

70

≥ 16 (F) A (G)

R 5

R 10

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1

≥ 50

≥ 50

(D)

(E)

A

Varné dosky s odsávaním

EX807LX67E, ED807FQ25E

pohled ze strany 

10-80171

≥ 50 490

470

227
80

50 (≥ 25)

pohled ze strany 

490
652

470
94

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

≥ 600

≥ 600
490

510

227 171

≥ 600
≥ 50

Varné dosky s odsávaním

EX807LX67E, ED807FQ25E

Varné dosky s odsávaním

ED777FQ25E

223 (B)

710

539

520

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou 
desku od stěny 

B
:
: Hloubka zapuštění
C Pracovní deska, do které je zabudována 

varná deska, musí odolávat zatížení 
cca 60 kg, v případě potřeby s použitím 
vhodných spodních konstrukcí.

D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez 
pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou 
uvedeny na speciálním výkresu. 

≥ 600

≥ 600
490

510

223 167

≥ 600
≥ 50

Varné dosky s odsávaním

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

pohled ze strany 

490
652

470
94

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

Varné dosky s odsávaním

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

pohled ze strany 

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

Varné dosky s odsávaním

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Ďalšie nákresy nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

pohľad zboku pohľad zboku pohľad zboku pohľad zboku

A:  Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú 
dosku od steny

B: Hĺbka zapustenia
C:  Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná 

varná doska, musí odolávať záťaži cca 
60 kg, v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

D:  V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez 
na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom výkrese.

A:  Minimálna vzdialenosť výrezu pre varnú 
dosku od steny

B: Hĺbka zapustenia
C:  Pracovná doska, do ktorej je zabudovaná 

varná doska, musí odolávať záťaži cca 
60 kg, v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

D:  V zadnej stene je potrebné vytvoriť výrez 
na vedenie. Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom výkrese.

B:  Minimálna vzdialenosť výrezu 
pre varnú dosku od steny

C: Hĺbka zapustenia
D:  Fazeta max. 1
E: 6,5+0,5

F:  Pracovná doska, do ktorej je 
zabudovaná varná doska, musí 
odolávať záťaži cca 60 kg, 
v prípade potreby s použitím 
vhodných spodných konštrukcií.

G:  V zadnej stene je potrebné 
vytvoriť výrez na vedenie. 
Presná veľkosť a poloha sú 
uvedené na špeciálnom výkrese.
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Dekoratívny komínový odsávač pár

LC91KWW61S Rozmery v mm

Komínový odsávač pár

Rozmery v mmLC91BUV55

Komínový odsávač pár

LC97BIR55

Dekoratívny komínový odsávač pár

LC97FVW61S Rozmery v mm

Dekoratívny komínový odsávač pár

LC97FLR61S Rozmery v mm

Dekoratívny komínový odsávač pár

LC98KLR61S Rozmery v mm

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

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

namontovať otvormi dolu

Spotrebič pri prevádzke s cirkuláciou 
bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky

výstup na odvetrávanie

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

pri odvetrávaní namontovať 
otvormi dolu

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

pri odvetrávaní namontovať 
otvormi dolu

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej hrany 
mriežky

*  Od hornej hrany 
mriežky

výstup na odvetrávanie

výstup na odvetrávanie

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650
plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650
plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

Rozmery v mm

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny.

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

namontovať otvormi dolu

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

namontovať otvormi dolu

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

namontovať otvormi dolu

Spotrebič pri prevádzke 
s cirkuláciou bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

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

namontovať otvormi dolu

Spotrebič pri prevádzke 
s cirkuláciou bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

Spotrebič pri prevádzke 
s cirkuláciou bez kanála
nutná sada na cirkuláciu

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky

výstup na odvetrávanie

výstup na odvetrávanie

*  Od hornej 
hrany mriežky

*  Od hornej 
hrany mriežky
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Rozmery v mm

Dekoratívny komínový odsávač pár

LC91KWW61S

Ostrovčekový odsávač pár

LF98BIR55 Rozmery v mm

Ostrovčekový odsávač pár

LF91BUV55 Rozmery v mm

Stropný odsávač pár

LR99CQS25 Rozmery v mm

Stropný odsávač pár

LR97CBS25 Rozmery v mm

Stropný odsávač pár

LR29CQS25 Rozmery v mm

Zápustný odsávač pár

LD88WMM65 Rozmery v mm

5,5 :B

:A Poháněcí jednotku lze namontovat 
na přední nebo zadní stranu nebo 
mimo ve stanovené vzdálenosti od 
zařízení. (Nutné zvláštní 
příslušenství.)

rozměry v mm
6

140

792 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

Minimálně 2 cm
k nástěnné skří

- Minimálně 5 cm
-

Minimálně 50 c
od zařízení ke z
nástěnné skříňc

-

Pro eliminaci ztrát
nad zařízení žádn
a zachovejte násle

Nelze použít s ply

Kombinace s elektrickou varnou deskou

≥ 800

780

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

A:

B: 5,5 
C: 9,5 

R 10

≤ R 5

Pro zapuštění dřezu do kamenných
a granitových pracovních desek. 

Vč. 2mm silikonového těsnění 
po celém obvodu

rozměry v mm

(B)
(B)

(C)
6

780

796 (A)

144 (A) D
125

D

Ďalšie nákresy nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

*  od hornej 
hrany mriežky

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

namontovať otvormi dolu

(1)  Poloha
zásuvky

Dbajte na maximálnu hrúbku 
zadnej steny

výstup na odvetrávanie

spotrebič v cirkulačnej prevádzke
bez kanála
nutná súprava na cirkuláciu

*  Od hornej 
hrany mriežky

Výstup ventilátora možno 
otočiť do štyroch smerov

Výstup ventilátora možno 
otočiť do štyroch smerov

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

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

Výstup ventilátora možno 
otočiť do štyroch smerov

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

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

namontovať otvormi dolu

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

namontovať otvormi dolu

*  od hornej 
hrany mriežky

*  od hornej 
hrany mriežky

odvetrávanie

odvetrávanie

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

min. 550 elektrický
odporúčané 650
min. 650 plynový*

600

výškovo
nastaviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744-1044)

výškovo
nastaviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744-1044)

cirkulácia

cirkulácia

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Nie je možné použiť s plynovou varnou 
doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia 
nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné 
skrinky a a zachovajte nasledovné medzery:
-   minimálne 50 cm vľavo a vpravo od 

zariadenia k stene alebo k vedľajšej 
nástennej skrinke

-   minimálne 5 cm od rámu zariadenia k 
stene

-   minimálne 2 cm od oblasti nasávania 
vzduchu k nástennej skrinke

A:  Vr. 2 mm silikónového tesnenia 
po celom obvode

B: 5,5
C: 9,5

Na zapustenie dresu do kamenných 
a granitových pracovných dosiek

A:  Pohonnú jednotku možno 
namontovať na prednú alebo zadnú 
stranu alebo mimo v stanovenej 
vzdialenosti od zariadenia. 
(Nutné zvláštne príslušenstvo.)

B: 5,5
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Zápustný odsávač pár

LD88WMM66 Rozmery v mm

rozměry v mm

A: Poháněcí jednotku lze namontovat 
na přední nebo zadní stranu nebo 
mimo ve stanovené vzdálenosti od 
zařízení. (Nutné zvláštní 
příslušenství.) 

B: 5,5 

6

140

812 352

779

359

420

658 (B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

Minimálně 2 cm od oblastí sání vzduchu 
k nástěnné skříňce

- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi 
-

Minimálně 50 cm nalevo a napravo 
od zařízení ke zdi nebo k vedlejší 
nástěnné skříňce

-

Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení nemontujte
nad zařízení žádné nástěnné skřínky 
a zachovejte následující mezery:

Nelze použít s plynovou varnou deskou. 

Kombinace s elektrickou varnou deskou
rozměry v mm

≥ 800

780

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

min.
420

min. 300
doporučeno 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

=

=

Při montáži 90cm ploché digestoře do 
horní skříňka o šířce 90 je nutná 
montážní sada. Dva montážní 
úhelníky se přišroubují vlevo a vpravo
ve skříňce. Montáž podle šablony. 

min. 300
doporučeno 320ø 170

min.
420

900

340
198

Nastavení hloubky filtrové 
zásuvky možné do 29 mm

290-450

17

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

X: v závislosti  
na vybavení

poloha LED 
světel
zadní panel 
max. 20 mm

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

hloubka 
korpusu 300

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

hloubka 
korpusu 320

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

898

21

40
283

354

hloubka 
korpusu 280

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Teleskopický odsávač pár

LI97SA561S Rozmery v mm

min.
420

min. 300
doporučeno 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Nastavení hloubky filtrové 
zásuvky možné do 29 mm

290-455

17

95

37

41

347

426
471

40 

598

506

253

52414

82
84

     hloubka      
korpusu 280    

347

82

290

182 84

10

41

16

17

133 133

     hloubka      
korpusu 320    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

poloha LED 
světel
zadní panel 
max. 20 mm

X: v závislosti  
na vybavení

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

     hloubka      
korpusu 300    

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

Teleskopický odsávač pár

LI67SA561S Rozmery v mm

Zápustný odsávač pár

LD98WMM66 Rozmery v mm

rozměry v mm

Motorovou jednotku lze namontovat 
na přední nebo zadní část nebo 
nastavit na maximální vzdálenost 
tří metrů od zařízení. 
(Nutné zvláštní příslušenství.) 

:A

5,5:B

6

140

912 352

(B)
C

C

703

0-347

(B)

(A)250

854

397

457

733

Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi

- Minimálně 50 cm nalevo a napravo 
od zařízení ke zdi nebo k vedlejší 
nástěnné skříňce

-

Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení 
nemontujte nad zařízení žádné nástěnné 
skřínky a zachovejte následující mezery:

Nelze použít s plynovou varnou deskou. 

Přesah pracovní desky vyčnívající 
přes korpus skříňky 

A:
Bezproblémová instalace
Kombinace s elektrickou varnou deskou 

880

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

Kombinace s elektrickou varnou deskou
rozměry v mm

Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi

- Minimálně 50 cm nalevo a napravo od 
zařízení ke zdi nebo k vedlejší nástěnné 
skříňce

-

Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení nemontujte 
nad zařízení žádné nástěnné skřínky a 
zachovejte následující mezery:

Nelze použít s plynovou varnou deskou. 

≥ 800

880

≥ 900

≥ 50

125
≥ 50

Bezproblémová instalace
Kombinace s elektrickou varnou deskou 

780

≥ 900

643

≥ 750

40 (A)

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Kombinácia s elektrickou varnou doskou

Kombinácia s elektrickou varnou doskou
Bezproblémová inštalácia 

Kombinácia s elektrickou varnou doskou
Bezproblémová inštalácia 

A:  Pohonnú jednotku možno 
namontovať na prednú alebo zadnú 
stranu alebo mimo v stanovenej 
vzdialenosti od zariadenia. 
(Nutné zvláštne príslušenstvo.)

B: 5,5

A:  Pohonnú jednotku možno 
namontovať na prednú alebo zadnú 
stranu alebo mimo v stanovenej 
vzdialenosti od zariadenia. 
(Nutné zvláštne príslušenstvo.)

B: 5,5

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia 
nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné 
skrinky a a zachovajte nasledovné medzery:
-   minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia 

k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke
-   minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene
-   minimálne 2 cm od oblasti nasávania vzduchu 

k nástennej skrinke

Na inštaláciu varnej dosky a odsávača pár 
s fazetovým dizajnom do jedného výrezu je 
nutná inštalačná súprava LZ28WWY12.

Nie je možné použiť s plynovou varnou 
doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia 
nemontujte nad zariadenie žiadne 
nástenné skrinky a a zachovajte 
nasledovné medzery:
-   minimálne 50 cm vľavo a vpravo od 

zariadenia k stene alebo k vedľajšej 
nástennej skrinke

-   minimálne 5 cm od rámu zariadenia 
k stene

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia 
nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné 
skrinky a a zachovajte nasledovné medzery:
-   minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia 

k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke
-   minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene
-   minimálne 2 cm od oblasti nasávania vzduchu 

k nástennej skrinke

Nie je možné použiť s plynovou varnou doskou.

Na elimináciu strát výkonu zariadenia 
nemontujte nad zariadenie žiadne nástenné 
skrinky a a zachovajte nasledovné medzery:
-   minimálne 50 cm vľavo a vpravo od zariadenia 

k stene alebo k vedľajšej nástennej skrinke
-   minimálne 5 cm od rámu zariadenia k stene

A:  Presah pracovnej dosky vyčnievajúcej 
cez korpus skrinky

A:  Presah pracovnej dosky vyčnievajúcej 
cez korpus skrinky

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

odporúčané 320 odporúčané 320

Nastavenie hĺbky filterovej 
zásuvky možné do 29 mm

poloha LED 
svetiel
zadný panel 
max. 20 mm

X: v závislosti 
od vybavenia

hĺbka
korpusu 280

hĺbka
korpusu 300

hĺbka
korpusu 320

odporúčané 320

hĺbka
korpusu 300

hĺbka
korpusu 320

hĺbka
korpusu 280

Nastavenie hĺbky filtrovej 
zásuvky možné do 29 mm

poloha LED 
svetiel
zadný panel 
max. 20 mm

X: v závislosti 
od vybavenia
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SN87Y800BE, SN63E800BE Rozmery v mm

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

SX87Y800BE, SX63E800BE 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

SX75Z800BE SN75Z800BERozmery v mm Rozmery v mm

Plne integrovaná umývačka riadu 60 cm – výška 81,5 cm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

CI36TP02 Rozmery v mm

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

KI87SSDE0

Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička

KI86FHDD0, KI86SSDD0 Rozmery v mm

Chladiaci automat

KI81FHDD0

Ďalšie nákresy nájdete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/

max. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

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

vetranie 
v podstavci 
min. 200 cm2

odporúčané 560

presah

spodná hrana

čelnej dosky

čelnej dosky

Uvedené rozmery dvierok platia 
pre polodrážku dvierok 4 mm.

Rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

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

vetranie 
v podstavci 
min. 200 cm2

odporúčané 560

presah
čelnej dosky

spodná hrana
čelnej dosky

Uvedené rozmery dvierok platia 
pre polodrážku dvierok 4 mm.

Rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

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

vetranie 
v podstavci 
min. 200 cm2

odporúčané 560

presah
čelnej dosky

spodná hrana
čelnej dosky

Rozmery v mm
Odporúčané rozmery medzier pre plochý záves

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

Maximálna prípustná hmotnosť predných
častí nábytku

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

T: Vrátane výšky
dvierok spotrebiča
Závesy v mm:

netlmený
záves
Dvierka v kg:

tlmený
záves
Dvierka v kg:

Rozmery v mm

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

variabilná prípojka
vody na spotrebiči

** Prispôsobenie podstavca
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Model

HZ617000 27 €*
forma na pizzu pre modely radu iQ700

HZ625071 21 €*
smaltovaný grilovací plech (pyrolýza) 
radu iQ700

HZ531010 77 €*
plech na pečenie s nepriľnavým povrchom 
(štandard/prídavná para/MW) 
pre modely radu iQ700

HZ631070 23 €*
smaltovaný plech na pečenie 
(štandard/para/MW/pyrolýza) 
pre modely radu iQ700

HZ532010 77 €*
univerzálna panvica s nepriľnavým 
povrchom (štandard/prídavná para/MW) 
pre modely radu iQ700

HZ632070 25 €*
univerzálna panvica 
(štandard/para/MW/pyrolýza) 
pre modely radu iQ700

HZ633070 53 €*
smaltovaná profesionálna panvica 
(pyrolýza) pre modely radu iQ700

HZ633001 59 €*
pokrievka na profesionálnu panvicu 
pre modely radu iQ700

HZ634000 16 €*
kombinovaný rošt (štandard) 
pre modely radu iQ700

HZ634080 18 €*
kombinovaný rošt (MW) 
pre modely radu iQ700

HZ66D910 67 €*
vákuovacie vrecko (180 × 280 mm) 
100 ks

Model

HZ66D920 77 €*
vákuovacie vrecko (240 × 350 mm) 
100 ks

HZ6BMA00 44 €*
medzidno a lišty

HZ636000 57 €*
sklená panvica

HZ915003 60 €*
sklený pekáč 5,1 l

HZG0AS00 12 €*
napájací kábel, dĺžka 3 m

HZ327000 125 €*
kameň na pečenie s drevenou lopatkou

HZ36D613 23 €*
nedierovaná parná nádoba veľkosti S

HZ36D613G 23 €*
dierovaná parná nádoba veľkosti S

HZ638D10 96 €*
jednonásobný teleskopicky výsuv

HZ66X650 15 €*
lišta
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*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 
1) Dostupné od 04/2021.

Model

HZ9VDSB1 35 €*
ploché koleno 90°, horizontálne

HZ9VDSB2 29 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „L“, 
na hĺbku pracovnej dosky 70 cm

HZ9VDSB3 29 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, 
na hĺbku pracovnej dosky 65 cm

HZ9VDSB41)  35 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „S“,
na hĺbku pracovnej dosky 60 cm

HZ9VDSS21) 79 €*
fl exibilná manžeta

HZ9VDSI0 35 €*
redukcia: guľaté Ø 150 mm /ploché

HZ9VDSI1 35 €*
kolenová redukcia 90°: 
guľaté Ø 150 mm /ploché

HZ9VDSM1 25 €*
ploché potrubie, 50 cm

HZ9VDSM2 49 €*
ploché potrubie, 100 cm

HZ9VDSS1 15 €*
plochý spojovací diel

HZ9VEDU0 75 €*
akustické fi ltre (na odťah von)

Model

HZ9VRCR0 75 €*
uhlíkové fi ltre cleanAir (náhradné)

HZ9VRPD0 149 €*
montážna súprava cleanAir 
na prevádzku s cirkuláciou 
(prevádzka s potrubím)

HZ9VRUD0 149 €*
montážna súprava cleanAir 
na prevádzku s cirkuláciou 
(prevádzka bez potrubia)

HZ390011 125 €*
antikorový pekáč so skleným vekom 
na zónu fl exIndukcia 
(veľkosť: 30 × 20 cm)

HZ390012 62 €*
nadstavec na varenie na pare 
do HZ390011

HZ9SE030 115 €*
súprava riadu na indukciu

HZ390090 125 €*
wok panvica s mriežkou 
a sklenou pokrievkou

HZ390210 85 €*
panvica na pečenie (Ø 15 cm)
HZ390220 (bez. obr)  92 €*
panvica na pečenie (Ø 19 cm)
HZ390230 (bez. obr)  99 €*
panvica na pečenie (Ø 21 cm)

HZ39050 100 €*
bezdrôtový senzor na varenie
(cookControl Sensor)

HZ390512 255 €*
gril Teppan Yaki na zónu fl exIndukcie
(veľkosť: 40 × 20 cm)

HZ390522 155 €*
gril na zónu fl exIndukcie 
(veľkosť: 40 × 20 cm)
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Model

HZ9VDSB1 35 €*
ploché koleno 90°, horizontálne

HZ9VDSB2 29 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „M“, 
na hĺbku pracovnej dosky 70 cm

HZ9VDSI0 35 €*
redukcia: guľaté Ø 150 mm / ploché

HZ9VDSB3   29 €*
ploché koleno´90°, vertikálne, „M“, 
na hĺbku pracovnej dosky 65 cm

HZ9VDSB41) 35 €*
ploché koleno 90°, vertikálne, „S“, 
na hĺbku pracovnej dosky 60 cm

HZ9VDSS21) 79 €*
fl exibilná manžeta

HZ9VDSI1 35 €*
kolenová redukcia 90°: guľaté 
Ø 150 mm / ploché

HZ9VDSM1 25 €*
ploché potrubie, 50 cm

HZ9VDSM2 49 €*
ploché potrubie, 100 cm

HZ9VDSS1 15 €*
plochý spojovací diel

LZ00XXP00 305 €*
regeneračný fi lter cleanAir 
(náhradný)

LZ11AFB16 89 €*
uhlíkový fi lter cleanAir Plus 
(náhradný)

LZ10AFR00 419 €*
regeneračná základná súprava
na cirkuláciu bez komína

Model

LZ11AFV16 105 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu bez komína

LZ11AFI16 119 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu s komínom

LZ21JXB16 235 €*
uhlíkový fi lter cleanAir Plus 
(náhradný)

LZ10AKR00 419 €*
regeneračná základná súprava
na cirkuláciu bez komína

LZ10AKS00 419 €*
regeneračná základná súprava
na cirkuláciu s komínom

LZ11AKI16 115 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu s komínom

LZ10AXK50 145 €*
predĺženie komína (1000 mm)

LZ10AXL50 175 €*
predĺženie komína (1500 mm)

LZ10FXJ05 435 €*
regeneračná základná súprava cleanAir 
na cirkuláciu (vstavaná)

LZ10ITP00 379 €*
regeneračný fi lter cleanAir 
(náhradný)

LZ11AKB16 89 €*
uhlíkový fi lter cleanAir Plus 
(náhradný)

LZ11AKV16 99 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu bez komína

LZ11AXC56 315 €*
modul cleanAir Plus 
na cirkuláciu
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Model

LZ11AXE61 139 €*
dizajnový komín pre dekoratívne 
odsávače pár (čierny)

LZ11CXI16 129 €*
vstavaná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu

LZ11ITD11 709 €*
regeneračná základná súprava longLife
na cirkuláciu (externá)

LZ11IXB16 75 €*
uhlíkový fi lter cleanAir Plus 
(náhradný)

LZ11IXC16 295 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu

LZ12265 189 €*
predĺženie komína (1000 mm)

LZ12285 295 €*
predĺženie komína (1100 mm)

LZ12310 73 €*
adaptér pre skosené stropy 
(ľavý/pravý)

LZ12410 84 €*
adaptér pre skosené stropy 
(predný/zadný)

LZ12510 80 €*
základná súprava (vnútorná 
konštrukcia) na predĺženie 
komína (500 mm)

LZ12530 125 €*
základná súprava (vnútorná 
konštrukcia) na predĺženie 
komína (1000 mm)

LZ12CXC56 245 €*
základný modul cleanAir Plus 
na cirkuláciu

LZ12FXD51 705 €*
regeneračná základná súprava longLife
na cirkuláciu (externá)

Model

LZ20JCD20 889 €*
regeneračná súprava cleanAir 
na prevádzku s cirkuláciou (biela)

LZ20JCD50  889 €*
regeneračná súprava cleanAir 
na prevádzku s cirkuláciou (antikoro) 

LZ21JCC26 519 €*
súprava cleanAir Plus na prevádzku 
s cirkuláciou (biela)

LZ21JCC56 549 €*
súprava cleanAir Plus na prevádzku 
s cirkuláciou (antikoro)

LZ21WWB16 135 €*
uhlíkový fi lter cleanAir Plus 
(náhradný)

LZ21WWI16 199 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu, 80 cm

LZ21WWI17 199 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu, 90 cm

LZ21WWJ11 909 €*
regeneračná základná súprava longLife
na cirkuláciu, 80 cm

LLZ21WWJ11 985 €*
regeneračná longLife základná súprava
na cirkuláciu, 90 cm

LZ21WWM11 249 €*
základná súprava pre vzdialený motor

LZ22CXC56 349 €*
základná súprava cleanAir Plus
na cirkuláciu

LZ22FXD51 705 €*
regeneračná základná súprava longLife
na cirkuláciu (externá)

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná, konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia. 
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Zvláštne príslušenstvo pre odsávače pár a kávovar

Model

LZ28WWY12 179 €*
inštalačná súprava na stolný odsávač 
vo fazetovom dizajne, 80 cm 
(inštalácia do jedného výrezu)

LZ29WWY12 179 €*
inštalačná súprava na stolný odsávač 
vo fazetovom dizajne, 90 cm 
(inštalácia do jedného výrezu)

LZ31XXB16 75 €*
uhlíkový fi lter cleanAir Plus 
(náhradný pre modul)

LZ45610 33 €*
uhlíkový fi lter (náhradný)

LZ45650 46 €*
základná súprava na cirkuláciu

LZ46600 145 €*
znižovací rámček, 60 cm

LZ49200 41 €*
instalačná súprava

LZ49601 239 €*
znižovací rámček, 90 cm

LZ53450 48 €*
základná súprava na cirkuláciu

LZ53451 26 €*
uhlíkový fi lter (náhradný)

LZ53850 66 €*
základná súprava na cirkuláciu

Model

TZ70003 12,90 €*
vodný fi lter Brita (1 ks)

TZ70033 32,99 €*
vodný fi lter Brita (3 ks)

TZ80001A 10,25 €*
čistiace tablety (10 ks)

TZ80002A 10,99 €*
odvápňovacie tablety (3 ks)

TZ80004A 33,90 €*
servisná súprava

TZ80009N 47,39 €*
izolovaná nádoba na mlieko 
s kovovým povrchom, objem 0,7 l
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Tu nájdete produktové video:
http://bit.ly/Absenkrahmen

Znižovacie rámčeky (LZ46600 a LZ49601) sú tým najlepším 
optickým riešením pre váš teleskopický odsávač pár. 
Vo vypnutom režime je odsávač schovaný v hornej skrinke 
a nijako nenarušuje dizajnovú linku vašej kuchyne.

Presvedčivý dizajn vo vašej kuchyni.

Znižovací rámček Siemens pre teleskopické odsávače pár.

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

Znižovací rámček 
upevnite pomocou 
4 priložených skrutiek.

Najskôr pripevnite 
montážny plech na 
teleskopický odsávač pár.

Teleskopický odsávač pár 
pripevnite.
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Špeciálne príslušenstvo Model
Kôš na poháre na vysokej stopke a kancelársky riad

SZ73640  55 €* Pre vybrané 60 cm široké umývačky riadu so sklopnými 
radmi držiakov v spodnom koši: do tohto špeciálneho koša 
môžete ukladať nielen poháre na dlhých stopkách, ale aj 
šálky a hrnčeky na kávu pre ich bezpečné a jemné umytie.

Špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory

SZ73001  36 €* Hliníkový materiál kazety chráni vaše drahé strieborné 
príbory pred starnutím. Jednoducho vložte túto kazetu 
s príbormi do koša na príbory.

Variabilný kôš na príbory pre umývačky riadu Siemens
 

 

SZ73100 18 €*
 

Štandardný kôš na príbory s odklápacou vrchnou časťou.

Pomocná súprava na umývanie

SZ73000 36 €*
 

Držiak na fľaše 
S týmto držiakom na fľaše nebude problém v umývačke 
riadu bezpečne umyť 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 jednoducho 
umyť plechy na pečenie, tukové fi ltre odsávačov alebo 
nadmerne veľký kuchynský riad.
Prídavný kôš na príbory
Tento malý kôš je obzvlášť fl exibilný, pretože ho možno 
umiestniť kamkoľvek do horného koša.
Držiak malých predmetov
Malé a ľahké plastové predmety, ako sú napr. šálky alebo 
veká na pitie, sú počas umývania často prevrhnuté 
prúdom vody. Spona na malé predmety, pripevnená 
k hornému košu, tieto veci optimálne fi xuje.

Sklopné pánty

SZ73010 129 €*
 

Aj pri výške niky až 92 cm možno dvierka plne integrovanej 
umývačky bez problémov otvoriť: záves je pripevnený ku 
spodnej hrane spotrebiča; spodná časť rozdeleného čela 
nábytku je pripevnená spredu a pri otvorení sa posunie dolu.

Tretí kôš na malý riad

SZ36RB04 135 €*
 

Unikátny tretí kôš je ideálnym riešením na ukladanie 
menšieho riadu. Ponúka ďalší úložný priestor s maximálnou 
kapacitou dĺžky aj hĺbky, kým klasické tretie zásuvky sú 
vhodné iba na príbory alebo ďalší drobný kuchynský riad.

Príborová zásuvka varioDrawer Pro

SZ36DB04  115 €* Príborová zásuvka varioDrawer Pro s guličkovými 
ložiskami.
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Špeciálne príslušenstvo pre umývačky riadu
60 cm

Model Príslušenstvo
SX... SN...

SZ73640 kôš na poháre na vysokej stopke a kancelársky riad ● ●

SZ73100 variabilný kôš na príbory ● ●

SZ73300 držiak na poháre ● ●

SZ73005 antikorové dekoračné lišty – ●

SZ73035 súprava antikorových dekoračných líšt na zabudovanie do vysokých skriniek – ●

SZ73015 antikorové dekoračné lišty ● –

SZ73045 súprava antikorových dekoračných líšt na zabudovanie do vysokých skriniek ● –

SZ73010 sklopné pánty ● ● 

SZ72010 predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej (1,95 m) hadice ● ●

SZ73000 pomocná súprava na umývanie ● ●

SZ73001 špeciálna „kazeta“ na strieborné príbory ● ●

SZ36RB04 tretí kôš na malý riad ● ●

SZ36DB04 príborová zásuvka varioDrawer Pro ● ●

SZ36DB03 príborová zásuvka varioDrawer ● ●

● Príslušenstvo vhodné pre uvedený typ/výšku umývačky riadu.

Špeciálne príslušenstvo Model

Príborová zásuvka varioDrawer

SZ36DB03 99 €* Príborová zásuvka varioDrawer s guličkovými ložiskami.
Dostupné od 04/2022.

Držiak na poháre

SZ73300  18 €* Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej 
umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky 
Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. 
Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie 
až štyroch pohárov na víno či šampanské. A keďže do 
spodného koša umývačky 60 cm širokej môžete 
umiestniť až štyri také držiaky na poháre, dokážete tak 
umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.

Antikorové dekoračné lišty

SZ73005  22 €*

SZ73015  22 €*

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 antikorových dekoračných líšt na zabudovanie do vysokých skriniek

SZ73035  72 €*

SZ73045  72 €*

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  55 €* Predĺženie napúšťacej aquaStop (2,2 m) a vypúšťacej 
(1,95 m) hadice.

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

Špeciálne príslušenstvo pre chladiace zariadenie

KS10Z020 drôtený držiak na fľaše 23 €*

CI10Z491 rukoväte dverí z antikorovej ocele (súprava 3 kusov) 175 €*

CI36Z490 dekoračné panely na dvere z antikorovej ocele (súprava 3 kusov) 779 €*



82

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Slovníček

0 – 9

1h program

1-hodinový program: hodinový 65 °C.
Každodenný program so senzačným trvaním. Aj pri plnom 
naplnení, až 14 súprav riadu, program všetko umyje a usuší iba za 
hodinu, a je preto ideálny na každodenné používanie štandardne 
znečisteného riadu.

3-násobný
teleskopický
výsuv

3-násobný plne teleskopický výsuv: 
jednoduchá a bezpečná manipulácia s plechmi a roštmi.
Inovatívny 3-násobný plne teleskopický výsuv umožní ľahko 
vytiahnuť plechy, rošty a univerzálne panvice z rúry v troch 
úrovniach. Vďaka integrovanej funkcii stop sa teleskopické lišty, 
navyše, automaticky bezpečne zastavia na oboch stranách v 
rovnakej vzdialenosti pred rúrou, čo uľahčí opätovné vloženie 
plechov a roštov do rúry.

4D horúci
vzduch

4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla 
až na štyroch úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie.
Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu 
distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto 
väčšou fl exibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, 
ktorú výšku umiestnenia použijete.

86,5
cm

XXL umývačka

86,5 cm vysoká umývačka riadu: majstrovské dielo vo veľkom 
formáte.
Veľkokapacitné umývačky riadu Siemens kombinujú najnovšie 
technológie s individuálnym komfortom a vysokým výkonom pri 
nízkej spotrebe. S výškou spotrebiča 86,5 cm ponúkajú priestor až 
na 13 súprav riadu a vďaka systému košov fl exComfort Pro 
a fl exComfort maximálnu fl exibilitu aj pri nakladaní. Širokú škálu 
programov môžete ľahko prispôsobiť znečisteniu riadu alebo vašim 
časovým možnostiam.

A

activeClean®

activeClean®: 
automatický systém na čistenie bez námahy.
Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra čistí sama od seba. 
Jednoducho odstráňte voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. 
Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri 
vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhkou 
handričkou. 

activeClean 
teleskopy

Teleskopické výsuvy activeClean®: najvyššia kvalita. 
Pre maximálne teploty.
Špeciálna vrstva teleskopických výsuvov activeClean® je 
optimalizovaná pre vysoké teploty, a tak je ideálnym doplnkom 
automatickej samočistiacej funkcie activeClean®.

activeLight activeLight 

activeLight: varenie nebolo nikdy intuitívnejšie.
Inteligentné modré LED diódy dynamicky osvetľujú varné zóny var-
nej dosky a prispôsobujú sa konkrétnej situácii. Tak ihneď poznáte, 
v akej oblasti varnej zóny je aktívny druh ohrevu.

activeLight
Plus 
activeLight
Plus 

activeLight Plus: informácie na prvý pohľad.
Vďaka funkcii activeLight Plus uvidíte varenie v celkom inom svetle. 
Vďaka bočne svietiacim inteligentným LED lištám ihneď rozpoznáte, 
ktorá varná zóna je aktívna a aká funkcia bola vybraná. Varenie 
nebolo nikdy také intuitívne.

airfreshFilter

airfreshFilter: aktívny pomocník v boji proti zápachu v chladničke.
airfreshFilter neutralizuje pachy vnútri chladničky, a to aj z potravín 
vydávajúcich intenzívny pach. Nepríjemné zápachy sú absorbované 
a vzduch zostáva svieži – bez potreby výmeny fi ltra počas celej doby 
životnosti spotrebiča.

anti
Fingerprint

antiFingerprint: menej častá potreba čistiť antikorové dvere.
Plochy dverí chladničky z kvalitnej antikorovej ocele sú potiahnuté 
špeciálnou ochrannou vrstvou: vrstva antiFingerprint obmedzuje 
nevítanú tvorbu odtlačkov prstov na povrchu z antikorovej ocele.

anti
Fingerprint

Vzhľad antikorovej ocele: bez otlačkov prstov.
Povrch sa vzhľadom antikorovej ocele podobá klasickému 
atraktívnem dizajnu z antikorovej ocele, ľahšie sa ale udržuje. 
Vzhľadom na to, že je o niečo hladší než antikorová oceľ, 
nezostávajú na ňom odtlačky prstov.

A

aquaSensor

aquaSensor: ešte úspornejší, ešte dôkladnejší.
Snímač aquaSensor určuje presne v závislosti od stupňa zakalenia 
vody jej požadované množstvo, teplotu umytia a čas oplachovania.

aquaStop®

aquaStop®: doživotná záruka proti škodám spôsobeným vodou.
Systém aquaStop® zabraňuje akémukoľvek poškodeniu vodou – či už 
je to vďaka netesnosti prívodnej hadice, alebo chybe v samotnom 
spotrebiči. Len čo je zistený únik, aquaStop® vypne prívod vody 
priamo na ventile. Túto záruku garantuje značka Siemens počas celej 
životnosti umývačky riadu.

aromaDouble Shot: extra silná káva.
Extra silná káva s redukovaným obsahom horkých látok a bez 
trpkého „chvostu“ vďaka dvom procesom mletia a sparenia.

autoOpen dry

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.

45°–65°45°–65°45°–65°

Automatický
program

Automatický program: automatická optimalizácia celého procesu 
oplachovania pre brilantné výsledky umytia a maximálnu účinnosť.
Len čo je spustený automatický program, aquaSensor skontroluje stu-
peň znečistenia vody a reguluje načasovanie a množstvo pridanej čistej 
vody a teplotu umytia riadu. Týmto spôsobom vaša umývačka riadu 
sama automaticky upraví nastavenie pre najlepšie možné výsledky.

Automatika
detergentu

Automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho prostriedku.
Bez ohľadu na to, či používate tablety, tekuté alebo práškové 
umývacie prostriedky, umývačky riadu Siemens automaticky 
prispôsobia proces umytia použitému detergentu. Tak sú vždy 
dosiahnuté brilantné výsledky umytia a sušenia v čo najkratšom čase.

Funkcia autoMilk Clean: čistý pôžitok. Inak nič.
Ten, kto si s vášňou vychutnáva aromatické kávové špeciality, 
nechce robiť kompromisy ani pri ich príprave. S výnimkou 
pravidelného čistenia mliečneho systému. Spoločnosť Siemens 
preto vyvinula funkciu autoMilk Clean. Plnoautomatické parné 
čistenie zaisťuje optimálnu hygienu. Po každom nápoji preberá 
celkovú starostlivosť o mliečny systém a ušetrí vás tak 
každodenného čistenia.

B

bakingSensor

bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia 
vďaka automatickému režimu.
Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, 
pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry. 
bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a skvele sa hodí 
napríklad pri pečení koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto 
a vybrať vhodný program.

bigBox

bigBox: extra veľký mraziaci box pre veľké potraviny.
bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných 
potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko pízz alebo veľká 
mraziaca nádoba s čerstvo natrhanými čučoriedkami. Všetko môžete 
uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ 
potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky 
a police, takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.

bottleRack

bottleRack: bezpečný priestor na uloženie fl iaš.
Fľaše sa už nebudú kotúľať po priestore chladničky, keď ju otvoríte. 
Veľké a malé fľaše aj plechovky sú bezpečne uložené vo 
vyberateľnom stojane na fľaše z antikorovej ocele – vaše fľaše tak 
zostanú na dosah a budú bezpečne uložené.

brilliantShine
System

brilliantShine System: vynikajúce sušenie a výsledky umytia, 
predovšetkým pri lesklých pohároch.
Systém brilliantShine ponúka tri inteligentné riešenia v dokonalej 
súhre: sušenie Zeolith® využíva minerál zeolit, ktorý absorbuje 
vlhkosť a premieňa ju na jemné teplo. Funkcia Shine & Dry odstráni 
všetky zvyšky čistiaceho prostriedku prídavným oplachovaním – pre 
lesk na skle bez škvŕn. Program Sklo 40 °C zaisťí, aby vaše sklo 
nebolo vystavené nadmerným teplotám alebo tlaku vody pri 
ostreku, a skracuje proces oplachovania. So systémom brilliantShine 
ste vždy pripravený zažiariť pred svojimi hosťami.

activeClean®? bigBox? 
brilliantShine System? 
Technický slovníček Siemens.
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C

cleanAir
Modul

Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: 
energeticky šetrne proti pachom a pare.
Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva 
vzduch v miestnosti 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.

climaControl 
sensor

climaControl sensor: detekuje paru a pachy a automaticky 
upravuje výkon ventilátora.
Počas varenia meria intenzitu pary a pachy a automaticky 
prispôsobuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je 
spotrebič v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch 
v kuchyni zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.

coffeeSensor
System

Systém coffeeSensor: získajte zo zrnka to najlepšie.
Inteligentný mlynček sa automaticky prispôsobí druhu kávových zŕn 
a namelie vždy presne toľko kávy, koľko práve potrebujete.

combiInduction

combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukcii.
Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny 
získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii 
powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora, 
máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie – 
jednu na varenie a druhú na udržovanie teploty pokrmu, ale rovnako 
ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe 
kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje 
výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.

combiZone

combiZone: doprajte si väčšiu fl exibilitu pri varení spojením 
dvoch varných zón.
Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jed-
nej a vytvoriť si tak väčšiu varnú plochu.

cookConnect
System

Systém cookConnect: úroveň výkonu a intenzitu osvetlenia 
odsávača pár môžete ovládať priamo z varnej dosky.
Vaša varná doska môže spolupracovať s odsávačom pár – pre ešte 
viac komfortu. Keď začnete variť, aktivuje sa teraz odsávač pár 
vďaka systému cookConnect sám automaticky. Úroveň odsávacieho 
výkonu a intenzitu osvetlenia možno nastaviť priamo z varnej dosky 
alebo pomocou aplikácie Home Connect.

cookControl
Plus

cookControl Plus: naprogramované odporúčané nastavenie 
a snímače sú zárukou tých najlepších výsledkov.
Stačí si zvoliť požadovaný druh pokrmu a zadať hmotnosť – funkcia 
cookControl Plus okamžite ponúkne odporúčané nastavenie pre 
dokonalú prípravu. Pri všetkých pokrmoch obsiahnutých v ponuke 
cookControl Plus tak spoľahlivo dosiahnete tie najlepšie výsledky.

cookingSensor 
Plus

cookingSensor Plus: precízna kontrola teploty 
počas varenia zabráni prekypeniu.
cookingSensor Plus je inteligentný systém, ktorý zabraňuje 
prekypeniu vďaka precíznej kontrole teploty. Varná doska 
bezdrôtovo komunikuje cez Bluetooth so senzorom varenia Plus 
a automaticky udržuje nastavenú teplotu. Voda ani mlieko už 
neprekypia.

Chladiace spotrebiče coolFlex: dizajn a fl exibilita v jednom.
Voľne stojace chladiace spotrebiče coolFlex prinášajú novú úroveň 
dizajnu a fl exibility. Vďaka technológii noFrost je zabránené tvorbe 
ľadu a námrazy a vy sa tak navždy zbavíte nepríjemného 
rozmrazovania. Inovatívne funkcie ako hyperFresh premium 0 °C 
a anti-kondenzačná technológia udržia potraviny výrazne dlhšie 
čerstvé – a okrem väčšej čerstvosti ponúkajú aj vyšší komfort 
a fl exibilitu pri ukladaní potravín podľa vašej chuti. 

coolStart

coolStart: perfektný a rýchly výsledok bez predohrevu rúry.
coolStart využíva inteligentné riadenie ohrevu, ktoré funguje bez 
predhrievania. Vďaka inteligentným fázam ohrevu je predohrev 
zbytočný a šetrí čas a energiu. Jednoducho zadajte čas a teplotu 
varenia a spusťte proces pečenia bez predohrevu.

Č

Časovač s bezpečnostnou funkciou: bezpečné vypnutie varnej zóny.
Časovač s funkciou vypnutia bezpečne vypne varnú zónu, len čo 
uplynie nastavený čas varenia.

Časová predvoľba: perfektné načasovanie čistého riadu.
Začiatok programu môžete nastaviť až 24 hodín dopredu. Riad je 
potom pripravený presne vtedy, keď potrebujete. Displej zvyšného 
času vám ukazuje predpokladaný čas ukončenia umývacieho pro-
gramu.

D

Dávkovací
asistent

Dávkovací asistent: optimálne využitie čistiaceho prostriedku 
pre maximálne perfektné výsledky umytia.
S dávkovacím asistentom rozvinie váš detergent svoj potenciál 
naplno. Umývacia tableta padá priamo do malej zbernej misky 
a cielený prúd vody rozpustí jej súčasti rýchlo a kontrolovaným spô-
sobom. Čistiaci prostriedok je rovnomerne rozložený po celom pries-
tore umývačky a vy vždy získate optimálne výsledky umytia.

Dizajn rámčeka (varné dosky): 
zabudované rámčeky podľa chuti každého.
Na zabudovanie sklokeramických varných dosiek môžete voliť medzi 
kvalitnými a štýlovými rámčekmi – fazetový dizajn alebo dizajn bez 
rámčeka, ktorý je určený na zabudovanie do roviny pracovnej dosky 
do kameňa alebo žuly.

D

Dizajnové chladničky side-by-side: 
veľa priestoru pre vaše potraviny.
Dvojdverová chladnička side-by-side ponúka veľký vnútorný priestor 
a veľa miesta pre atraktívne technológie, ako sú dávkovač vody 
a ľadu, sklené police easyLift, priehradky freshProtectbox® alebo 
LED osvetlenie zadnej steny.

Detská
poistka

Detská poistka (indukčná varná doska): 
chráni pred nechceným zapnutím.
Tlačidlom detskej poistky možno rýchlo a jednoducho ochrániť 
každú indukčnú dosku pred nechceným prístupom. Funkcia detskej 
poistky zablokuje po stlačení tlačidla všetky funkcie varnej dosky. 
Detskú poistku deaktivujete opätovným stlačením tlačidla a jeho 
podržaním počas niekoľkých sekúnd.

Detská
poistka

Detská poistka (umývačka riadu): elektronický zámok dverí.
S detskou poistkou môžete používať svoju umývačku riadu Siemens 
bez obáv, pretože jednoducho chráni pred neoprávneným použitím.

Dolná priehradka na fľaše: obzvlášť hlboká.
Priehradky vo dverách poskytujú mnoho priestoru na bezpečné 
uloženie fl iaš rôznych veľkostí a priemeru. A posuvným držiakom 
možno fľaše bezpečne zaistiť na mieste.

Systém downdraftAir: výsuvný, výkonný a tichý.
Elegantný systém downdraftAir je diskrétne skrytý v antikorovom 
ráme priamo za varnou doskou. V prípade potreby sa ľahko vysunie. 
Plochý výsuvný odsávač pár so šírkou 80 cm alebo 90 cm možno 
vďaka jedinečnému tvaru v modernom a minimalistickom vzhľade 
a predovšetkým vďaka jeho nezvyčajnému umiestneniu priamo za 
varnou doskou integrovať na čelných stranách okien.

Druhy ohrevu

4D horúci
vzduch

4D horúci vzduch: ideálna distribúcia tepla až na štyroch 
úrovniach vnútorného priestoru rúry na pečenie.
Inovatívna technológia motora ventilátora zaručuje ideálnu 
distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry na pečenie. S touto 
väčšou fl exibilitou pripravíte dokonalé pokrmy – bez ohľadu na to, 
ktorú výšku umiestnenia použijete.

 Gril s cirkuláciou
vzduchu

Gril s cirkuláciou vzduchu: dokonalá starostlivosť o váš pokrm.
Systém grilovania s cirkuláciou vzduchu nahrádza pri príprave 
veľkých kusov pečeného mäsa otočný ražeň. Gril a ventilátor sa 
zapínajú striedavo a redukuje sa tak nežiaduce rozstrekovanie tuku.

Horný/spodný
ohrev

Horný/dolný ohrev: klasický spôsob pečenia.
Najlepšie sa týmto spôsobom pečú trené koláče vo formách 
a nákypy. Je vhodný aj na pečenie chudého mäsa.

Intenzívny
ohrev

Intenzívny ohrev: horný ohrev s prídavným dolným ohrevom.
Funkcia je vhodná na všetky pokrmy a pečivo, ktoré vyžadujú 
chrumkavý, rýchle upečený korpus a aj pri použití zle vodivých alebo 
refl exných foriem na pečenie, napríklad z bieleho plechu.

Jemné pečenie

Jemné pečenie: pre perfektné výsledky pri pečení mäsa.
Jemné pečenie je ideálny druh prípravy všetkých druhov mäsa, ako 
je napr. teľacie, bravčové, jahňacie alebo hydina. Mäso je spočiatku 
krátko a intenzívne opečené, aby sa zavreli póry a mäso zostalo 
šťavnaté. Potom je pečené v rúre pri miernej teplote do mäkka vo 
vlastnej šťave. Výsledkom je ružové, úplne krehké mäso s výraznou 
chuťou.

Maloplošný
gril

Maloplošný gril: energeticky efektívne grilovanie.
Tento druh ohrevu disponuje kompletným spektrom výkonu ako 
veľkoplošný gril, pričom sa však zahrieva iba stredná časť 
grilovacieho výhrevného telesa. Tak sa pri menšom množstve 
grilovaného pokrmu ušetrí až tretina energie.

Mikrokombi
jemné

Mikrokombi
intenzívne

Varenie s mikrovlnami: úspora času a chutné výsledky 
s minimálnou spotrebou energie.
Mikrovlnný ohrev integrovaný v rúre možno kombinovať so všetkými 
ostatnými druhmi ohrevu. V závislosti od použitia tak možno ušetriť 
až 80 % času a až 50 % energie. 
Okrem toho môžete rúru s mikrovlnným ohrevom použiť aj ako 
samostatnú mikrovlnnú rúru.

Pizza

Pizza: ideálne na pečenie hlboko zmrazených jedál.
Ideálny spôsob ohrevu mrazených potravín, napríklad pizze alebo 
zemiakových hranolčekov. Na rýchle dosiahnutie intenzívneho tepla 
je 4D horúci vzduch doplnený ešte o dodatočný dolný ohrev.

Predhrievanie

Funkcia predhrievanie: vždy ideálna teplota na servírovanie.
Pri profesionálnom servírovaní pokrmov možno rúru využiť na 
predohrev tanierov a mís na servírovaciu teplotu v rozsahu od 30 °C 
do 65 °C, a to až na troch úrovniach.
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Druhy ohrevu

Rozmrazovanie

Funkcia rozmrazovania: rýchle a šetrné rozmrazovanie potravín.
Ventilátor v zadnej stene rúry víri vnútri rúry vzduch okolo 
zmrazeného pokrmu. Hlboko zmrazené mäso, hydina, chlieb a koláče 
sa tak rovnomerne rozmrazia.

Sabat

Režim sabat: používajte rúru bez obsluhy.
Pomocou tohto nastavenia bude v rúre na pečenie udržiavaná 
teplota medzi 85 °C a 140 °C počas 74 hodín. Týmto spôsobom 
môžete jesť počas sabatu teplé jedlo bez toho, aby ste porušovali 
náboženské pokyny, pretože nemusíte zapínať alebo vypínať rúru.

Spodný ohrev

Spodný ohrev: cielený ohrev z dolnej časti rúry na pečenie.
Špeciálny druh ohrevu, ktorý je určený na dopekanie alebo 
zhnednutie zospodu. Je veľmi vhodný aj na zaváranie.

Udržiavanie
teploty

Funkcia udržiavania teploty: jedlo je pripravené na servírovanie.
Pomocou tejto funkcie možno v rúre dlhšiu dobu udržiavať pokrmy 
pripravené na podávanie pri teplotách od 60 °C do 100 °C.

Veľkoplošný
gril

Veľkoplošný gril: profesionálne grilovanie v rúre.
Je vhodný na prípravu väčšieho množstva grilovaných pokrmov. 
Je možné nastaviť tri stupne, takže sa veľkoplošný gril VARIO hodí 
ku všetkým variantom grilovania od veľkého žiaru (napr. 
pri steakoch) až po mierne zhnednutie (napr. zapekaných pokrmov). 
Samozrejme vždy s požadovaným stupňom zhnednutia.

D

Držiak na poháre

Držiak na poháre: bezpečné miesto na poháre na víno 
a šampanské s dlhými stopkami.
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 fl exibilné 
a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či šampanské. 
A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete 
umiestniť až štyri tieto držiaky na poháre, dokážete tak umyť až 16 
pohárov v jednom umývacom cykle.

Dual
lightSlider

Dual lightSlider: jednoduché a intuitívne ovládanie vďaka 
prehľadnému používateľskému rozhraniu.
Dual lightSlider uľahčuje výber a spájanie varných zón indukčných 
varných dosiek pomocou jediného prehľadného rozhrania. Po 
vypnutí spotrebiča je ovládacia plocha celkom neviditeľná a dodá 
interiéru vašej kuchyne elegantný a nadčasový vzhľad.

Dubové
odkladacie plochy

Dubové odkladacie plochy.
Nové vinotéky majú plne vysúvacie plochy vyrobené z masívneho 
dubového dreva.

duoAlarmsystem: spoľahlivý zabezpečovací systém.
Pri neprípustnom náraste teploty varuje systém duoAlarmsystem 
akustickým signálom pri otvorených dverách a optickým signálom 
pri náraste teploty napr. pri výpadku prúdu. 

Dynamické chladenie: rovnomerná teplota na všetkých úrovniach.
Vnútorný ventilátor zaisťuje dynamické chladenie interiéru, kedy je 
vzduch rovnomerne rozptylovaný do všetkých kútov chladničky. 
Novo vložené teplé potraviny sa rýchlejšie ochladia. A skladované 
potraviny si ľahšie zachovajú čerstvosť a kvalitu.

E

easyAccess

Sklené police easyAccess: všetky potraviny na dohľad a na dosah 
– vďaka uloženiu na pohyblivých sklených policiach.
Vďaka skleným policiam easyAccess môžete mať svoje potraviny na 
dohľad a na dosah. Pre väčšie pohodlie pri skladovaní a vyberaní 
potravín teraz môžete sklené police pohodlne vytiahnuť do stredu na 
profi lové lišty. Dokonca aj plne naložené police hladko kĺžu 
a neprevracajú sa. Bezrámové police sú vyrobené z vysoko kvalitného 
robustného skla. Získate tak najlepší možný prehľad a nič neostane 
skryté.

easyGlide
kolieska

easyGlide kolieska s guličkovými ložiskami.
Vďaka prepracovanému dizajnu výsuvu a koliesok možno koše 
vyťahovať rýchlo, ľahko a bezpečne, aj keď sú plné riadu.

easy
Installation

easyInstallation: ešte jednoduchšia montáž pomocou 
predmontovaných skrutiek.
Na rýchlu, bezpečnú a bezproblémovú inštaláciu nových modelov 
radu Topline sú už predmontované všetky držiaky vrátane skrutiek 
potrebných na upevnenie. Stačí tak len zaskrutkovať skrutky 
pomocou skrutkovača – a nová chladiaca jednotka je dokonale 
integrovaná do kuchynskej linky.

easy
Installation

Rýchla montáž: jednoducho a rýchlo.
Vďaka inovatívnemu inštalačnému systému Siemens je montáž 
odsávačov pár ešte presnejšia, pohodlnejšia a bezpečnejšia. 
Kryt možno aj po vŕtaní ešte vyrovnať v horizontálnej aj vertikálnej 
polohe.

E

easyLift

Priehradky vo dverách easyLift: plynule výškovo nastaviteľné.
Výšku nových priehradok umiestnených v dverách je teraz možné 
plynule výškovo nastaviť, aj keď sú celkom plné. Môžete si tak 
jednoducho usporiadať vnútorný priestor vo dverách chladničky 
presne podľa vašich potrieb.

easyLift

Sklené police easyLift: sú výškovo nastaviteľné bez toho, 
aby ste museli veci z nich vyberať.
Sklené police EasyLift sú výškovo nastaviteľné pomocou ovládacej 
páčky a jednej ruky až o 6 cm a dokážu sa tak ľahko prispôsobiť 
vašim potrebám skladovania. Možno ich posunúť, aj keď sú plné 
bez toho, aby ste museli veci z nich vyberať.

easyStarteasyStart

easyStart: s aplikáciou Home Connect vždy nájdete 
ten pravý umývací program.
So sprievodcom easyStart je používanie vašej umývačky ľahšie než 
kedykoľvek predtým. Jednoducho odpovedzte na niekoľko otázok 
týkajúcich sa vašich preferencií umývania a typu riadu pomocou 
aplikácie Home Connect. Tá potom automaticky odporučí ten 
správny program a umožní ho rovno spustiť, keď ste na cestách.

ecoClean Plus

ecoClean Plus: menej častá potreba čistiť rúru.
ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá zmierňuje 
zašpinenie olejom a mastnotou. Aktivuje sa, len čo začnete 
s grilovaním alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri 
každom zahriatí rúry automaticky regeneruje, a to počas celej 
životnosti spotrebiča. Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.

Elektronik

Elektronické hodiny s detskou poistkou: 
chráni pred nechceným prístupom.
Elektronické hodiny ukazujú denný čas aj nastavený čas prípravy. 
Súčasne zapínajú a vypínajú všetky funkcie rúry. Účinne tak 
zabraňujú nechcenému zapnutiu rúry na pečenie malými deťmi.

emotionLight

emotionLight (umývačka riadu): 
atraktívne osvetlenie vnútri vašej umývačky.
Dve LED svetlá v hornej časti rámu dverí osvetľujú celý interiér 
umývačky a riad vnútri modrým svetlom. Tie sa rozsvietia pri 
otvorení dverí a pri zatváraní sa automaticky zase vypnú.

emotionLight
Pro

emotionLight Pro (umývačka riadu).
Vaša umývačka sa teraz dokonca dokáže prispôsobiť vášmu vkusu. 
Jednoducho vyberte svoje osobné nastavenie farieb a úroveň jasu. 
Vďaka individuálnemu svetelnému nastaveniu budete dokonca 
upozornení na dôležité správy spotrebiča. Pre umývačku riadu, 
ktorá vyhovuje vašim preferenciám.

emotionLight
Pro

emotionLight Pro (ventilácia): prispôsobte osvetlenie zadnej 
steny odsávača pár svojmu štýlu.
Teraz sa odsávač pár prispôsobí vášmu vkusu. Stačí si jednoducho 
zvoliť medzi rôznymi farbami osvetlenia odsávača tak, aby 
zodpovedalo vašim predstavám. Farebná škála je rozširiteľná 
pomocou aplikácie Home Connect.

Extra sušenie

Extra sušenie: pre obzvlášť suchý riad.
Ak chcete umyť veľa plastového riadu, mali by ste zvoliť funkciu 
Extra sušenie. Tá používa vyššie teploty vo fáze sušenia a aj 
predlžuje jej trvanie. Takto bude každá plastová miska optimálne 
suchá.

Extra veľký úložný priestor: 
väčší priestor na uloženie vašich nákupov.
Veľké priehradky a extra veľký úložný priestor vám ponechá 
dostatok priestoru na vaše týždenné nákupy. Čím viac úložného 
priestoru, tým lepší prístup k vašim potravinám. Rozšírte si svoje 
kulinárske možnosti vďaka extra veľkému úložnému priestoru.

Extra tiché

Extrémne tiché: umývanie riadu.
Najtichšie umývačky riadu pracujú iba pri 39 dB – vďaka špeciálnej 
zvukovej izolácii a inovatívnemu čerpadlu, ktoré sa vypne, len čo 
ku koncu programu už nie je potrebné čerpať vodu.

Extra tiché

Výnimočne tichý chod: pri prevádzke prakticky nepočuteľný.
Teraz budete počuť v kuchyni všetko. S odsávačom pár značky 
Siemens s výnimočne tichým chodom sa môžete rozprávať so 
svojimi hosťami aj počas varenia bez toho, aby ste boli rušení 
zvukom motora v pozadí.

F

Favourite

Tlačidlo Obľúbený: skombinujte svoj obľúbený program 
a prídavnú funkciu do jedného tlačidla.
Vaše prianie na jedno stlačenie: vďaka tlačidlu Obľúbený program si 
môžete prispôsobiť ponuku na mieru vlastným preferenciám. 
Jednoducho uložte svoju najpoužívanejšiu kombináciu umývacieho 
programu a prídavnej funkcie. A potom ju pohodlne spusťte 
stlačením tlačidla, pomocou aplikácie Home Connect alebo 
pomocou hlasového asistenta Alexa.

Filter s aktívnym uhlím (klasický): čerstvý vzduch pri varení.
Filter s aktívnym uhlím redukuje až 80 % zápachu a mastnoty zo 
vzduchu. Filter s aktívnym uhlím stačí obyčajne vymeniť raz ročne, 
v závislosti od druhu a početnosti jeho používania.

flexComfort 
koše

fl exComfort: koše a zásuvky na ľahké použitie, účinná ochrana 
skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu.
Pohodlné a rýchle upratanie zaručené: nové koše fl exComfort 
s elegantným dizajnom vám poskytnú dostatok slobody pri ukladaní 
riadu. Či už ide o taniere, hrnce, šálky, alebo poháre na víno – 
v umývačkách riadu Siemens s fl exibilnými košmi rýchlo nájdete miesto 
na každý riad. Vďaka novým bezpečnostným prvkom môžete bez 
váhania umiestniť do umývačky aj svoje najlepšie sklo. Navyše, nové 
kolieska s nízkym trením uľahčujú výsuv košov pri nakladaní a vykladaní.
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flexComfort Pro 
koše

fl exComfort Pro: koše a zásuvky pre maximálne jednoduché 
používanie, efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie 
a vykladanie riadu.
Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše fl exComfort 
Pro splnia vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu 
s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôsobivosťou a poskytujú 
zodpovedajúcu ochranu skleného riadu. Vďaka novým 
bezpečnostným prvkom môžete umývačke Siemens bez váhania 
zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše, nové kolieska s nízkym 
trením uľahčujú nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad 
používate, s košmi Siemens fl exComfort Pro pre ne nájdete miesto 
rýchlo a pohodlne.

flexMotion

fl exMotion: si pamätá stupeň ohrevu pre jednotlivé hrnce 
a panvice tak, že s nimi môžete po varnej doske voľne 
pohybovať.
varioMotion uloží nastavenie ohrevu pre jednotlivé hrnce a panvice, 
aby ste ich mohli presunúť kamkoľvek na varnú dosku. Teplota novej 
varnej zóny sa nastavuje automaticky. Menej času na nastavenie 
ovládacích prvkov na varnej doske, viac času na varenie.

flexShelf

fl exShelf: sa fl exibilne prispôsobí vašim požiadavkám.
Priehradka fl exShelf sa skladá z dvoch odkladacích plôch, ktoré sú 
k sebe pripojené. Na hornej odkladacej ploche z nerozbitného 
bezpečnostného skla safetyGlas je zospodu upevnená druhá 
priehradka z kovových tyčiek.

freeInduction
Plus
freeInduction
Plus

freeInduction Plus (80 cm a 90 cm): 
viac fl exibility pre ešte viac možností.
Bez obmedzení môžete využívať celú plochu indukčnej varnej dosky 
a umiestniť na ňu ľubovoľne až 6 rozdielne veľkých hrncov alebo 
panvíc. Inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná počet 
kusov a veľkosť riadu – varenie tak bude rýchlejšie, bezpečnejšie 
a fl exibilnejšie než kedykoľvek predtým.

fresh
Protectbox

freshProtectbox®: priestor na individuálnu kontrolu teploty.
Bez ohľadu na to, aká je teplota vo zvyšku chladničky, si môžete 
nastaviť teplotu vnútri priehradky freshProtectbox® na úrovni 4, 2, 
alebo 0 °C. Ideálny priestor na uchovanie všetkých potravín, ktoré 
vyžadujú špeciálnu starostlivosť, aby zostali dlho čerstvé.

freshSense

freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače 
zaisťujú vo vnútornom priestore konštantnú teplotu.
Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému 
žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky 
v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, 
technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu 
chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo je zistená 
zmena, riadiaci systém ju okamžite napraví, aby vaše jedlo zostalo 
čerstvé čo najdlhšie.

fryingSensor

fryingSensor: nič sa nepripáli.
Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvíc súčasne bez toho, 
aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia poskytuje 
pri pečení plnú presnosť tým, že automaticky udržuje požadovanú 
teplotu nádoby po zahriatí. Vy si môžete byť istí, že sa pripravované 
jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.

Full noFrost

Full noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie.
Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu 
z vnútorného priestoru chladničky a mrazničky. Výsledok: vzduch 
zostáva suchý, čo spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných 
stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy 
na potravinách. Ušetríte tak veľa času a energie.

Funkcia automatiky: automaticky zvolí správny 
výkon ventilátora.
Pri automatickej funkcii meria snímač hustotu výparov a potom 
automaticky prispôsobí výkonový stupeň. Rovnako aj ručné 
ovládanie je intuitívne. Pomocou funkcie Boost možno pritom 
v prípade potreby ešte raz zvýšiť výkon.

Funkcia prerušenia ovládania: čistenie bez následného 
nastavovania.
Ak niečo prekypí na varnú dosku, môžete teraz rýchlo zareagovať. 
Len čo sa dotknete tlačidla funkcie prerušenia ovládania, 
deaktivujete na 20 sekúnd všetky funkcie touchSlider ovládania.

G

glassZone: zaručene čisté. 
Vďaka novej ručne aktivovanej špeciálnej zóne glassZone možno teraz 
v umývačke bezpečne umyť aj tie najcennejšie poháre. 
Šesť integrovaných dýz zaisťuje nepretržitý, ale šetrný ostrek vodou 
a umožňuje tak dôkladné umytie bez poškodenia citlivých materiálov.

Nový stolný odsávač pár glassdraftAir značky Siemens: 
je kombináciou úchvatného dizajnu, výnimočného výkonu 
a materiálov tej najvyššej kvality – perfektný pre otvorený 
priestor vašej kuchyne.
Neviditeľný odsávač pár glassdraftAir je viditeľný len pri prevádzke. 
Vďaka funkcii Guided Air má pôsobivý a vysoko kvalitný výkon.

H

Halogénové
osvetlenie

Halogénové a LED osvetlenie: každé jedlo v tom správnom svetle.
V závislosti od modelu sú k dispozícii rôzne druhy osvetlenia. Od 
štandardného halogénového až po viacúrovňové vnútorné LED 
žiarovky. Zaručia vám vynikajúcu viditeľnosť a ukážu vaše jedlo 
v perfektnom svetle.

glassZoneglassZone

Guided Air

H

Ovládajte svoje domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

Home Connect všeobecne.
S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje 
domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou 
smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských 
riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti 
na vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, 
ktorý je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka 
technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená 
na jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad 
o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické 
oznámenia, hneď keď vybraný program skončí. Vaše 
spotrebiče by sa mali prispôsobiť vášmu časovému plánu, 
nie naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko 
vyberať programy a spúšťať svoje produkty Siemens 
s technológiou Wi-Fi kedykoľvek ste mimo domov.

Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect
Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek 
pomocou aplikácie Home Connect.
Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľnosti a fl exibility. 
Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu 
aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo 
meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.

Odsávače pár s technológiou Home Connect
Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou 
aplikácie Home Connect.
Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim 
spotrebičom Siemens kompatibilnými s Wi-Fi a Home 
Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect 
uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože 
Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším 
technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej 
času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné 
životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect 
môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav 
tukových fi ltrov a fi ltrov s aktívnym uhlím na odsávači 
pár. Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať, 
automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu 
výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.

Umývačky riadu Home Connect: pre každého, 
kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek 
a kedykoľvek.
Spustenie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma, 
kontrola zvyšného času umytia alebo dokonca 
automatické upozornenia, že sa míňajú tablety alebo 
leštidlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je 
možné s technológiou Home Connect. Inštalácia 
a ovládanie aplikácie je, navyše, jednoduchá, pretože 
QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home 
Connect je umiestnený priamo na panele spotrebiča. 
Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou 
umývačiek riadu Siemens.

Chladiace spotrebiče Home Connect: pomocou 
aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku 
ovládať, kedy chcete a kde chcete.
Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim 
spotrebičom Siemens kompatibilnými s Wi-Fi a Home 
Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect 
uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože 
Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším 
technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej 
času tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné 
životné okamihy.

Humidity 
mode

Nastavenie vlhkosti: optimálne podmienky pre všetky druhy vín.
Vďaka optimálnej vlhkosti účinne zabránite drobeniu zátok alebo 
tvorbe plesní na vašich hodnotných fľašiach. Podľa potreby môžete 
v každej chladiacej priehradke individuálne nastaviť vlhkú alebo 
suchú klímu.

hygienaPlus

hygienaPlus: antibakteriálne umývanie.
Funkcia hygienaPlus je ideálna na umývanie riadu so zvláštnymi 
požiadavkami na hygienu. Počas záverečného oplachu je zvýšená asi 
na 10 minút teplota až na 70 °C a tá je konštantne udržiavaná na 
elimináciu až 99,99 % všetkých baktérií a choroboplodných 
zárodkov.

hyperFresh

hyperFresh: ovocie a zelenina zostanú dlhšie chrumkavé a svieže.
Či už marhule, brokolica alebo polníček – v zásuvke hyperFresh 
možno obsah vlhkosti prispôsobiť tomu, čo je uložené, a jednoducho 
ju nastaviť ručne pomocou posuvného ovládača. Všetko teda 
zostane dlhšie chrumkavé a svieže.

hyperFresh
Plus

hyperFresh Plus: ovocie a zelenina zostanú až 2× dlhšie 
chrumkavé a svieže.
Ovládačom môžete jednoducho nastaviť úroveň vlhkosti v zásuvke 
hyperFresh Plus podľa potravín, ktoré vnútri skladujete. Tým je 
zaručená ideálna vlhkosť a chuť a vitamíny a živiny sa zachovajú 
až 2× dlhšie.

hyperFresh 
premium 0° C

hyperFresh premium 0 °C: všetky potraviny zostanú 
až 3× dlhšie chrumkavé a svieže.
Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu 
a jedna na ryby a mäso – kombinujú optimálnu reguláciu vlhkosti 
a konštantnú teplotu, aby jedlo bolo čerstvé a svieže až 3× dlhšie. 
Ovocie a zelenina zostávajú chrumkavé a plné vitamínov, kým 
samostatná priehradka na ryby a mäso zabraňuje tomu, aby sa 
pachy prenášali na iné potraviny.

I

 
 
iceDispenser

iceDispenser: kocky ľadu kedykoľvek.
Z integrovaného dávkovača dostanete na požiadanie kocky ľadu 
alebo ľadovú drvinu.
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iceTwister

iceTwister: možno ho ľahko dopĺňať 
pre neobmedzený prísun ľadu.
Užite si ľadové kocky podľa ľubovôle. Stačí jednoducho stlačiť páčku 
výrobníka iceTwister a dostanete až 20 kociek ľadu naraz. Nádržku 
na vodu možno ľahko vybrať na bezpečné doplnenie.

water
Dispenser

ice&waterDispenser: studená voda a kocky ľadu kedykoľvek.
Z integrovaného dávkovača v mraziacej časti dostanete na 
požiadanie kocky ľadu, ľadovú drvinu alebo čerstvo chladenú vodu – 
a to vďaka vodnému fi ltru a priamemu napojeniu na vodu.

touchControl

indoorTouch Electronic: precízne, jednoduché a inovatívne.
S prehľadným ovládaním touchControl možno všetky funkcie 
aktivovať a nastaviť ľahkým dotykom prsta. Obzvlášť praktické: 
veľmi presné nastavenie teploty.

Systém inductionAir: varenie so superlatívmi.
Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde 
vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii 
odťahu pár do indukčnej varnej dosky Vario, ktorá šetrí priestor, si 
vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – s veľkorysým 
dizajnom pre moderné usporiadanie kuchyne.

Indukcia s rozšíriteľnou zónou na pečenie: automaticky chutné.
Konečne môžete s pekáčom využívať výhody powerIndukcie. 
Nemusíte nič aktivovať ako pri bežných elektrických varných 
doskách. Pekáč bude automaticky rozpoznaný a rozšíriteľná zóna 
automaticky dodatočne zapnutá. Dvojokruhová varná zóna 
poskytuje dodatočnú fl exibilitu.

intensive
Zone

intensiveZone: jemne hore, dole pod vysokým tlakom.
Zapnutie intenzívnej zóny pri vybranom programe sa postará 
o nekompromisné odstránenie silne znečisteného riadu v dolnom 
koši, kde sa zvýši tlak ostreku. Zmena sa netýka intenzity 
oplachovania v hornom koši, takže citlivý riad sa tam aj naďalej 
umyje s jemnou starostlivosťou.

Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 
Intenzívny stupeň sa automaticky spustí, keď ho potrebujete.
Príležitostne sa môže stať, že z vašej panvice začne náhle unikať 
para. V tom prípade prepne intenzívny stupeň s automatickým 
spätným nastavením na maximálny výkon ventilátora. Len čo 
prestane unikať para, výkon odsávača pár sa automaticky prepne 
späť na normálny stupeň.
Intenzívny stupeň na krátkodobé zvýšenie výkonu odvetrávania pri 
silných kuchynských výparoch – s automatickým spätným 
nastavením po 5 alebo 10 minútach.

iQdrive

Motor iQdrive (odsávače pár): 
maximálny výkon pre čerstvý vzduch.
Vo výkonných odsávačoch pár Siemens sa skrýva bezkonkurenčne 
silný motor. Bezkefový motor iQdrive s patentovanou technológiou 
značky Siemens je vždy pripravený odstrániť nepríjemné kuchynské 
pachy a pracuje dokonca aj pri najvyššom výkone odvetrávania 
príjemne potichu. O tom nás nakoniec presvedčí svojou 
dlhotrvajúcou kvalitou a nízkou spotrebou energie.

iQdrive

iQdrive motor (umývačka riadu): efektívny, odolný a tichý.
Menšia spotreba energie pri rovnakom výkone, kratšie trvanie 
programov s optimálnymi výsledkami a vo všetkých programoch 
vždy príjemne tichý – to je vymenovanie výhod motora iQdrive. 
A, navyše, so všetkými týmito výhodami s dlhotrvajúcou životnosťou 
takmer bez opotrebovania.

iSelect

Displej iSelect: pre jednoduchšiu obsluhu.
Displej iSelect pripomína intuitívne užívateľské rozhranie smart 
telefónu a ponúka najväčší výber programov prania – pre 
jednoduchú starostlivosť o bielizeň.

K

Kamera v chladničke: skontrolujte obsah svojej 
chladničky odkiaľkoľvek.
Vďaka dvom kamerám integrovanými v chladničke si môžete 
skontrolovať jej obsah odkiaľkoľvek budete chcieť pomocou 
intuitívnej aplikácie Home Connect. Takže, kedykoľvek vás zasiahne 
kulinárska inšpirácia, zaberie vám iba niekoľko sekúnd skontrolovať, 
ktoré ingrediencie máte doma a ktoré budete musieť dokúpiť.

Kombinovaná 
parná rúra

Kombinovaná parná rúra: pre každú potravinu 
ideálny druh ohrevu.
Varenie na pare, pečenie alebo kombinácia oboch – kombinovaná 
parná rúra ponúka pre každú potravinu optimálny spôsob úpravy. 
A zachováva všetko, čo je naozaj dôležité: chuť, vôňu, štruktúru, 
vitamíny a živiny.

Komunikačný modul pre spotrebiče Home Connect 
(k dispozícii ako príslušenstvo): vybavte svoju chladničku 
dodatočne funkciami Wi-Fi.
Pomocou komunikačného modulu Home Connect môžete integrovať 
svoju chladničku kompatibilnú s Wi-Fi do systému Home Connect. 
To vám umožní chladničku vzdialene ovládať a monitorovať, 
odkiaľkoľvek budete chcieť.

Kovový tukový fi lter: žiadna šanca pre tuk.
Kovový tukový fi lter odfi ltruje až 95 % tukov z výparov. Keď je tukový 
fi lter nasýtený, môžete ho vybrať a ľahko vyčistiť v umývačke. 
V režime cirkulácie vzduchu je treba použiť na redukciu zápachu 
dodatočný fi lter s aktívnym uhlím.

K

Krátky 45º

Krátky program 45 °C: za 35 minút umyté.
Efektívny Krátky program s teplotou 45 °C skracuje čas umytia na 
minimum: poskytuje optimálne výsledky iba za 35 minút, a je preto 
ideálny na ľahko znečistený riad, ktorý potrebujete v krátkom čase 
opäť čistý. To znamená, že ste dokonale pripravení, ak sa napríklad 
na večeri objaví viac hostí, než ste čakali, a potrebujete ďalšie 
poháre.

L

LCD displej: príjemný komfort od obsluhy až po čistenie.
LCD displej sa ľahko ovláda a výnimočne dobre čistí. Okrem času 
zobrazuje displej pri niektorých spotrebičoch aj teplotu. 

LED displej directTouch: vynikajúca čitateľnosť a pohodlná 
a intuitívna navigácia v menu.
LED displej directTouch zaujme vynikajúcou čitateľnosťou 
a pohodlnou a intuitívnou navigáciou v menu. Priamo na správne 
nastavenie: všetky funkcie možno vybrať priamo pomocou veľkých 
senzorových tlačidiel.

LED 
osvetlenie

LED osvetlenie (chladenie): 
na dobrý prehľad o obsahu chladničky.
LED osvetlenie je integrované do postranných stien alebo hornej 
časti spotrebiča a rovnomerne osvetľuje vnútorný priestor bez toho, 
aby vás oslňovalo. LED svetlá majú dlhú životnosť a sú energeticky 
úsporné.

LED osvetlenie

LED osvetlenie (odsávače pár): pre optimálne a úsporné 
osvetlenie varnej plochy.
Energeticky úsporné LED diódy poskytujú optimálne osvetlenie 
a zahalia celú kuchyňu príjemným svetlom.

LED osvetlenie

LED osvetlenie mraziaceho priestoru: skvelé osvetlenie 
pre dokonalý prehľad.
Všetky mrazničky coolConcept sú vybavené LED osvetlením, ktoré 
dokonalo osvetľuje celý vnútorný priestor. A poskytuje tak dobrý 
prehľad o zmrazených potravinách. LED svietidlá s dlhou životnos-
ťou sú integrované do plochy v hornej stene, odkiaľ osvetľujú vnú-
torný priestor mrazničky.

LED osvetlenie

LED svetlo s nastaviteľnou farebnou teplotou: 
ideálne svetelné podmienky a dokonalá atmosféra.
Dodajte kuchyni osobitý nádych. Odsávače pár Siemens sú vybavené 
nastaviteľným LED osvetlením, ktoré dokáže prispôsobiť farebnú 
teplotu svetla vašim osobným požiadavkám.

lowFrost

lowFrost: menej rozmrazovania vďaka zníženej tvorbe ľadu – 
šetrí prácu a energiu.
Technológia lowFrost so špeciálnym výparníkom znižuje tvorbu ľadu 
na minimum. Menšie množstvo ľadu, ktoré sa vytvorí, je 
rovnomerne rozložené, takže rozmrazovanie je rýchle a ľahké 
a spotreba energie vašej chladničky zostáva nízka. Menej 
rozmrazovania vďaka technológii lowFrost.

M

Machine Care

Machine Care: umývačka riadu ako nová za dve hodiny.
Vaša umývačka riadu bude opäť ako nová po stlačení jediného 
tlačidla: do prázdneho spotrebiča jednoducho vložte špeciálny 
ošetrovací prostriedok a bežnú tabletu na umývanie riadu a spusťte 
program Machine Care. Po 130 minútach bude interiér umývačky 
celkom zbavený vodného kameňa a usadenín tuku, ako aj všetkých 
ostatných bežných nečistôt.

Mierny horúci
vzduch

Mierny horúci vzduch: 100 % horúceho vzduchu. Šetrná príprava.
Mierny horúci vzduch je inteligentný druh ohrevu na šetrnú prípravu 
mäsa, rýb a pečiva. Spotrebič optimálne reguluje prívod energie do 
priestoru na pečenie. Pokrm sa pečie v jednotlivých fázach pomocou 
zvyškového tepla. Zostane tak šťavnatejšie a menej zhnedne.

modularFit

modularFit: nad sebou alebo vedľa seba – vždy perfektne.
Nad sebou alebo vedľa seba: Vďaka novej technológii Anti Condensa-
tion si môžete skombinovať svoju chladničku a mrazničku presne tak, 
ako chcete. Táto inovatívna technológia zabraňuje tvorbe vlhkosti 
medzi stenami spotrebičov. Prispôsobte chladničku a mrazničku svo-
jej kuchyni a svojmu životu pomocou systému modularFit.

multiAirflow-
System

Systém multiAirfl ow: zaisťuje rovnomerné chladenie 
na všetkých úrovniach.
Systém multiAirfl ow rovnomerne distribuuje vzduch v chladiacom 
priestore – pre konštantnú teplotu na všetkých úrovniach. Čerstvo 
skladované potraviny sa rýchlejšie ochladia a kvalita potravín je tak 
lepšie zachovaná.

Systém multiAlarm: systém multiAlarm vás vizuálne a akusticky 
upozorní, len čo teplota stúpne.
Systém multiAlarm vás vizuálne a akusticky upozorní, len čo teplota 
stúpne, napríklad preto, že dvere zostali otvorené.

multiBox: priehradka multiBox je miesto pre zvláštne veci vo 
vašej chladničke.
Mimoriadne maličkosti skladujte najlepšie v priehradke multiBox – 
ušetríte si tak prácu s ich hľadaním.

multiTouch

LED displej multiTouch: maximálna presnosť a intuitívne ovládanie.
Tento multidotykový displej umožňuje intuitívne vybrať všetky 
dostupné funkcie práčky a sušičky – a to celkom bez použitia 
tlačidiel. Rôzne LED a zvukové signály poskytujú ako vizuálnu, tak 
aj zvukovú spätnú väzbu a zaručia neobmedzenú kontrolu.
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N

Nastaviteľné
teplotné zóny

Nastaviteľné teplotné zóny (vinotéka).
Ideálne riešenie pre znalcov vína, ktorí chcú skladovať rôzne druhy 
vína spoločne v jednej chladničke na víno. Individuálne nastaviteľné 
teplotné zóny umožňujú skladovanie červených a bielych vín za 
optimálnych podmienok. Aj prémiové šampanské možno ochladiť na 
správnu teplotu na podávanie bez potreby samostatnej chladničky. 
Oddelené priehradky umožňujú nastavenie dvoch alebo troch 
rôznych teplotných úrovní v rozsahu +5 °C až +22 °C pre dokonalé 
temperovanie.

noFrost

noFrost: už nikdy žiadne odmrazovanie.
Už nikdy nebudete musieť znova odmrazovať mraziacu priehradku, 
aby vaše zmrazené potraviny boli v perfektnom stave a aby váš 
spotrebič pracoval energeticky efektívne. Technológia noFrost 
zahŕňa ventilačný systém, ktorý odvádza vlhkosť z mraziaceho 
priestoru. Týmto spôsobom zostane vzduch suchý. To spoľahlivo 
zabráni tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča alebo 
námrazy na potravinách – šetrí to čas a námahu pri rozmrazovaní.

O

odsávánie
obvodové

Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše 
kuchynské ovzdušie.
Inovatívne a jednoducho čistiteľné obvodové odsávanie absorbuje pri 
odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné 
odsávače pár. Navyše vyniká aj svojím moderným dizajnom 
s hladkým antikorovým povrchom.

Odvod roztopenej vody: pohodlnejšie rozmrazovanie.
Vodu, ktorá sa hromadí pri rozmrazovaní na dne chladničky, možno 
cielene odviesť pomocou vyberateľného ventilu do plochej misky.

Ohrevná zásuvka: vždy teplý riad a horúce pokrmy.
Vy ste to stihli presne, vaše jedlo je hotové včas. Pri teplote 30 až 
80 °C zostane jedlo rovnomerne teplé. Pri variante s funkciou push/
pull stačí jemne stlačiť prednú čelnú stranu ohrevnej zásuvky a ona 
sa potom ľahko vysunie alebo zasunie. V tejto elegantnej dizajnovej 
úprave bez rukoväte spotrebič vyniká práve svojou nenápadnosťou.

oneTouch DoubleCup: nápoj na dotyk alebo dva súčasne.
Bez ohľadu na to, či si vyberiete espresso alebo cappuccino – 
s funkciou oneTouch DoubleCup vám váš plnoautomatický kávovar 
pripraví akýkoľvek nápoj iba jedným stlačením tlačidla. Na želanie 
aj dve šálky súčasne.

openAssist

openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytiek.
Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú 
vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí 
ľahké stlačenie dvierok na ich otvorenie. Funguje veľmi ľahko 
a taktiež umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých 
moderných kuchýň bez úchytiek.

P

Parná rúra

Varenie na pare: varte zdravo, šetrne a prirodzene.
Pridanie pary k bežným druhom ohrevu zaručuje úspech pri príprave 
veľkého množstva pokrmov. Vlhkosť sa odparuje na povrchu, čo 
urobí váš pokrm zvonka chrumkavým a zvnútra šťavnatým. Ideálny 
na získanie šťavnatého mäska alebo dokonalej chlebovej kôrky. Ani 
ohrev jedál nie je problém, pretože vlhkosť zostáva zachovaná.

perfect built-in

perfect built-in: všetko dokonale kombinovateľné.
Od rúry cez plnoautomatický kávovar až po ohrevnú zásuvku – mnoho 
spotrebičov Siemens používaných pri varení je spolu navzájom 
optimálne zladených, a to z funkčného aj optického hľadiska. Všetky 
zabudovateľné spotrebiče sa dajú vzájomne dokonalo kombinovať. 
Môžete ich usporiadať vedľa seba alebo nad seba. 

 
Perfect Fit

Perfect Fit: spotrebič môže byť umiestnený priamo pri 
bočnej stene alebo nábytku.
Vďaka „smart inžinierstvu“ je to možné: nové chladničky coolFlex 
značky Siemens sú vybavené anti-kondenzačnou technológiou, 
vďaka ktorej môžete chladničku postaviť do rohu tesne ku stene.

 
+54 l objemu

Až o 54 l väčší objem: prekvapivo priestranná.
Odteraz zostane ešte viac potravín dlhšie čerstvých: chladničky 
disponujú ďalšími 54 litrami objemu navyše, takže v nich 
s prehľadom uskladníte celotýždňový nákup. Čo znamená, že 
v jednej priehradke uchováte čerstvých až dvadsať cukrových 
melónov súčasne.

Počítadlo
tabliet

Počítadlo tabliet: dostanete upozornenie, keď sa vám začne 
míňať zásoba tabliet.
Počítadlo tabliet prináša pohodlie a relaxáciu. Jednoducho zadajte 
do aplikácie Home Connect, koľko nových tabliet do umývačky riadu 
ste si kúpili. Potom môžete pomocou svojho smartphonu zistiť, 
koľko tabliet ešte zostáva, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa vám 
zásoby začnú míňať, dostanete automaticky upozornenie, aby ste si 
dokúpili nové tablety.

Polovičná
náplň

Polovičná náplň: na umytie menšieho množstva riadu.
Keď máte hostí, poháre a šálky sa môžu rýchlejšie zašpiniť. Je 
praktické, ak nemusíte čakať na naplnenie celej umývačky riadu. 
Jednoducho stlačte tlačidlo na polovičnú náplň a riad sa úsporne 
umyje pri plnom výkone.

Pomôcka na otváranie dverí: bez lomcovania a trhania.
Dvierka mrazničky možno pri opakovanom otváraní otvoriť iba 
obtiažne. Teplota totiž vytvára v spotrebiči podtlak. Špeciálny 
systém vzduchového ventilu umožňuje plynulé vyrovnanie tlaku 
vzduchu medzi mrazničkou a okolím pre ľahké otváranie dverí. 
Dvere sa tak budú dať ľahšie otvoriť.

P

Funkcia powerBoost: kratší čas uvedenia do varu 
s až o 50 % väčším výkonom.
Funkcia powerBoost zvyšuje výkon až o 50 %. To ušetrí až 35 % času, 
ktorý je potrebný na zahriatie hrncov alebo uvarenie veľkého množ-
stva tekutín.

power
Induktion

powerIndukcia: pre rýchlejšie, čistejšie a bezpečnejšie varenie.
Ihneď horúce. Ihneď studené. Užite si výhody powerIndukcie značky 
Siemens. Teplo je odovzdávané priamo do panvice a hrncov a ich 
obsah je ohrievaný pomocou indukčných cievok bez toho, aby sa 
zahrievala doska. Čo to pre vás znamená: krátky čas zahriatia, vyššia 
bezpečnosť a doska sa čistí oveľa jednoduchšie.

powerMove 
Plus

powerMove Plus: meňte stupeň výkonu pri varení jednoduchým 
pohybom hrnca alebo panvice po zónach.
powerMove Plus rozdelí varnú dosku na tri zóny ohrevu. Vy už iba 
aktivujete vybranú zónu tým, že na ňu presuniete hrniec alebo 
panvicu. Môžete meniť stupeň výkonu pohybom varnej nádoby po 
zónach. Prejdite z pečenia pri vysokej teplote v prednej časti na 
udržiavanie teploty pokrmu v zadnej časti tak, že jednoducho zameníte 
hrnce alebo panvice na zónach.

powerMove
Pro
powerMove
Pro

powerMove Pro: zmeňte úroveň výkonu varnej dosky v piatich 
krokoch iba presunom riadu.
Pomocou funkcie powerMove Pro môžete zmeniť úroveň výkonu pri 
varení jednoduchým presunom riadu. V piatich krokoch môžete voliť 
medzi rôznymi stupňami výkonu. Jednoducho presuňte hrniec alebo 
panvicu z prednej časti dozadu. Varná doska okamžite zareaguje 
a upraví stupeň výkonu. Varte ako profesionál.

Sprievodca skladovaním potravín: nájdite ľahko pre každú 
potravinu to správne miesto.
Každá potravina potrebuje iné podmienky na skladovanie, aby vydržala 
čo najdlhšie čerstvá. Vďaka sprievodcovi skladovaním potravín vo vašej 
aplikácii Home Connect si už nemusíte pamätať všetky špecifi cké 
požiadavky: dozviete sa, kde je ideálne miesto na ich uskladnenie, 
a dokonca aj to, aké sú výživové hodnoty vašich potravín v chladničke.

Priehradka na maslo: jednoducho prístupný priestor.
Priehradka na maslo s posuvným systémom upevnenia dvierok 
umožňuje bezproblémový prístup k obsahu.

pulseSteam

Prídavná para pulseSteam: chrumkavá kôrka a šťavnaté pečenie.
Vďaka pravidelnému pridávaniu pary k bežným druhom ohrevu je 
teraz ešte jednoduchšie pripraviť vynikajúce pokrmy. Vlhkosť sa 
odparuje na povrchu, čo urobí váš pokrm zvonku chrumkavým 
a zvnútra šťavnatým. Ideálne na pečenie alebo prípravu chleba.

Funkcia push/pull: zásuvku možno ľahko otvoriť aj bez úchytky.
Bez úchytky a páčky – stačí iba jemne stlačiť prednú čelnú stranu 
ohrevnej zásuvky a ona sa potom vysunie alebo zasunie. Jednoduchý 
dizajn dodáva tomuto užívateľsky prívetivému vyhotoveniu strohú 
eleganciu, s ktorou spotrebič perfektne zapadne do každej kuchyne.

Q

quickFreezer

quickFreezer: rýchle ochladenie.
quickFreezer je najchladnejší priestor v mrazničke, je teda 
najvhodnejší na zmrazenie čerstvých potravín. 

quickStart

Funkcia quickStart: na rýchly štart.
Len čo zapnete varnú dosku, funkcia quickStart automaticky 
identifi kuje a aktivuje varnú zónu, na ktorú ste postavili hrniec. 
Všetko, čo ešte musíte urobiť, je iba nastaviť požadovanú teplotu.

R

rackMatic

rackMatic: horný kôš s tromi výškovo nastaviteľnými polohami.
Systém rackMatic uľahčuje nakladanie a vykladanie riadu, 
predovšetkým veľkých hrncov alebo tanierov. Výškovo nastaviteľný 
horný kôš možno ľahko nastaviť v troch stupňoch tak, aby sa 
prispôsobil individuálnym požiadavkam na priestor. Navyše, funguje 
aj pri naloženom hornom koši.

rackStopper: nenápadná brzda spodného koša.
Vďaka nenápadnému výlisu na vnútornej strane dvierok umývačky 
riadu a špeciálne vyvinutými prednými kolieskami s funkciou 
zastavenia sa dá spodný kôš plynule a bezpečne vysunúť bez rizika 
nežiaduceho vykĺznutia.

Regeneračný longLife fi lter: maximálny výkon a dlhá životnosť.
Regeneračný longLife fi lter s aktívnym uhlím redukuje pachy a pary 
z rúry až o 80 %. Regenerácia prebieha celkom jednoducho v rúre pri 
teplote 200 °C. Pri regenerácii priemerne 1× za rok má fi lter 
s aktívnym uhlím životnosť 7 – 10 rokov.

reStart

Funkcia reStart: nikdy nezabudnete to správne nastavenie.
Ak sa varná doska automaticky vypne v dôsledku rozliatia tekutiny 
na ovládacom paneli, funkcia reStart vám umožní bezproblémový 
a rýchly návrat k vašim zvoleným nastaveniam do štyroch sekúnd po 
vypnutí jednoducho opätovným zapnutím varnej dosky.

rezeptWelt: jednoducho vyberte požadovaný recept v aplikácii 
Home Connect a odošlite ideálne nastavenia do svojej rúry.
Varenie na tej najvyššej úrovni môže byť veľmi jednoduché: Aplikácia 
Home Connect vám ponúkne ten správny výber chutných receptov. 
Môžete si vybrať svoje obľúbené jedlo, odoslať ideálne nastavenie 
priamo do svojej rúry, a dokonca aj vzdialene spustiť ohrev. Užite si 
pohodlné varenie, a to najdôležitejšie: lahodné jedlo.
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R

Režim dovolenka.
Režim dovolenka sa postará o energeticky úsporné chladenie v čase, 
keď nie ste doma.

roasting
Sensor Plus

roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonale 
vydarené pečené mäso.
Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie 
presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného 
pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne 
určiť, kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy 
presne také, aké ich chcete mať.

Rozšíriteľná zóna na pečenie: 
priestor na veľké panvice na pečenie.
Na optimálnu distribúciu tepla pri varení s pekáčmi alebo veľkými 
panvicami na pečenie môžete aktivovať prídavnú časť varnej zóny 
štandardnej veľkosti a prispôsobiť ju väčšiemu riadu.

Rýchle
zohrievanie

Rýchle zahrievanie: rýchlejšie zahriatie na 
požadovanú teplotu pečenia.
Prepínateľný systém rýchleho zohrievania ohrieva rúru zvlášť rýchlo 
– bez vyššej spotreby energie. Čakacia doba, kým bude rúra 
pripravená, sa skráti na minimum.

Rýchly 60º

Rýchly 60 °C: efektívny, silný, rýchly – skrátený program 
umývania na každý deň.
Inovatívny a ekonomický program Rýchly 60 °C umyje a usuší až 
14 súprav riadu iba za 89 minút, aj keď je umývačka plne naložená. 
Program je teda vynikajúci na každodenné použitie a zaručuje 
skvelé výsledky.

S

safetyGlas

Police z bezpečnostného skla safetyGlas: 
extra pevné bezpečnostné sklo, ktoré sa dobre čistí.
Všetky sklené police sú vyrobené z extra pevného bezpečnostného 
skla, ktoré sa ľahko čistí. V prípade rozliatia kvapalina nekvapká na 
spodnú policu.

sensoFlow
System

Systém sensoFlow: maximálne vône vďaka ideálnej teplote varu.
Inovatívny systém sensoFlow od spoločnosti Siemens vždy zaručí 
maximálny pôžitok z kávy, a to vďaka ideálnej konštantnej teplote 
sparenia.

Shine & Dry

Shine & Dry: ešte vyšší lesk stlačením tlačidla.
Ešte väčší lesk dosiahnete s funkciou Shine & Dry vďaka inovatívnej 
technológii sušenia Zeolith®. Váš riad a predovšetkým poháre sú 
sušené extrémne šetrne a efektívne optimalizáciou procesu sušenia.

sideLight

sideLight: diskrétny a elegantný dizajn.
Počas prevádzky svieti nenápadné modré svetlo v ľavej medzere 
medzi dvierkami umývačky riadu a vedľajšou skrinkou. To je ideálne 
v prípade ergonomickej inštalácie umývačky do výšky.

Sklené dvere glassDoor Design: moderný dizajn, 
inovatívna technológia.
Kým luxusné sklené dvere s lesklým a ľahko čistiteľným povrchom sú 
vždy centrom pozornosti, pracuje inteligentná technológia spotrebičov 
Siemens nenápadne ukrytá vnútri. Sklené dvere sú k dispozícii 
vo farebnom vyhotovení čierna, biela a titán. Strieborné bočné steny 
spotrebiča vytvárajú chladný, zdržanlivý farebný kontrast.

Sklo 40°

Sklo 40 °C: program na jemné umytie.
Program Sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na jemné zachádzanie 
s vysoko kvalitnými pohármi tak, ako si zaslúžia: s maximálnou 
starostlivosťou. Znižuje čas a teplotu umývacieho cyklu a zaručuje 
tak skvelé výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

 
Sklopné držiaky

Sklopné držiaky: každý kus riadu na správnom mieste.
Sklopné rady držiakov systému košov a zásuviek fl exComfort Pro 
a fl exComfort vám ponúkajú maximálnu fl exibilitu pri ukladaní riadu. 
Hrnce, misy, taniere, poháre a misky môžete ľahko umiestniť do 
horného a dolného koša sklopením radu sklopných držiakov, kým 
príbory, väčšie nože a naberačky, prípadne ďalší menší riad môžete 
taktiež ľahko umiestniť do príborovej zásuvky alebo tretieho koša.

snackBox

snackBox: vždy rýchlo niečo malé na zahryznutie.
Teraz budete vždy vedieť, kde rýchlo nájsť niečo malé na zakusnutie: 
a to pod zásobníkom na zeleninu. Pre jednoduchší prístup sú obe 
priehradky vzájomne spojené, jedným pohybom ich však môžete aj 
rýchlo rozpojiť.

Snímač kvality vzduchu so systémom cookConnect: detekuje 
paru a pachy a automaticky upravuje výkon ventilátora.
So systémom cookConnect sú varná doska a odsávač pár teraz 
vzájomne prepojené. Odsávač pár kompatibilný s Wi-Fi sa aktivuje, 
len čo začnete variť na varnej doske kompatibilnej s Wi-Fi, a začne sa 
tvoriť para. Snímač kvality vzduchu v odsávači pár detekuje paru 
a pachy a upravuje výkon ventilátora presne podľa potreby. Len čo je 
vzduch čistý, znovu sa vypne.

softClosing
Door

Jemný dojazd s tlmením dverí: vždy bezpečne uzatvorené.
Ľahko sa stane, že niekto dvere chladiaceho a mraziaceho priestoru 
správne nedovrie. Je dobré vedieť, že vďaka jemnému dojazdu budú 
dvere vždy bezpečne uzatvorené. Do všetkých plochých závesov je 
navyše integrované tlmenie dverí.

S

Dvere softClosing: dvere sa automaticky a jemne zatvoria 
do maximálneho uhla otvorenia 20°.
Dvere softClosing zaistia, že vaša chladnička zostane vždy celkom 
zavretá a bezpečne uzatvorená. Tlmenie dverí je navyše integrované 
do všetkých plochých závesov. Aj silne naložené dvere môžete ľahko 
a bezpečne zatvoriť – počas celej životnosti spotrebiča.

softCooler

softCooler: chladno, ale zase nie príliš.
Na všetky druhy zeleniny, ktoré reagujú citlivo na veľký chlad, je 
teraz k dispozícii nová funkcia softCooler. V tomto transparentnom 
plne teleskopickom výsuve so zvlneným dnom je z dôvodu jeho 
špeciálneho umiestnenia teplota približne o 5 °C vyššia než 
v zvyšnom priestore chladničky. softCooler je tak ideálny na uloženie 
uhoriek, paprík a cukiet.

softMove

softMove: jemné otváranie a zatváranie dvierok rúry.
Jednoduchá manipulácia s dvierkami rúry – bez tlačenia a ťahania. 
Inteligentný mechanizmus tlmenia zaisťuje jemné otváranie 
a zatváranie dvierok rúry.

Sous-vide

Funkcia Sous-vide: varte ako profesionáli.
S funkciou Sous-vide zažijete varenie na celkom novej úrovni 
a objavíte svet chutí, ktorý poznáte zo špičkových reštaurácií. 
Obsluha je pritom jednoduchá a intuitívna – pre dokonalé výsledky 
pri varení s malým úsilím.

superChladenie

superChladenie: znižuje teplotu na nastavený čas, aby ste mohli 
čerstvé potraviny rýchlo ochladiť.
S funkciou superChladenie môžete na nastavený čas znížiť teplotu 
vašej chladničky, aby ste mohli čerstvé potraviny rýchlejšie 
ochladiť. Tak sa zabráni nežiaducemu zvýšeniu teploty potravín, 
ktoré už boli chladené.

superMrazenie

superMrazenie: rýchle zmrazenie veľkého množstva potravín.
Vďaka funkcii superMrazenie sa vaše zariadenie na krátky čas 
ochladí na -30 °C, aby bolo zaistené, že už zmrazené jedlo zostane 
zmrazené. Pred nákupom stačí stlačiť tlačidlo superMrazenie. Potom 
môžete do mrazničky vložiť veľké množstvo potravín a všetko jedlo 
zostane dokonale zmrazené.

Š

70
cm

šírka prístroja

Šírka a hĺbka 70 cm: približne o 40 % väčší vnútorný priestor.
Nové mrazničky so šírkou 70 cm sú k dispozícii aj s hĺbkou 70 cm. 
To v porovnaní s chladničkou s rovnakou výškou a šírkou 60 cm 
znamená až o 40 percent viac miesta na zmrazené potraviny.

T

Teleskopický výsuv: jednoduchá a bezpečná manipulácia 
s plechmi a roštmi.
Na bezpečné vyťahovanie plechov na pečenie. Plne teleskopický 
výsuv umožní bezpečne a bez preklopenia vytiahnuť jedným 
pohybom plechy alebo rošty.

Teleskopický 
výsuv, plný

Zásuvky usadené na plne výsuvných teleskopických výsuvoch: 
lepší prístup a lepší prehľad o uložených potravinách.
Vďaka plne výsuvným teleskopickým výsuvom, ktoré sú k dispozícii 
ako príslušenstvo, môžete bez problémov vyťahovať zásuvky tak, 
aby boli celkom prístupné. Tak získate lepší prehľad o všetkých 
potravinách a môžete ich ľahšie vybrať.

TFT displej

TFT displej (rúry): optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie.
Nechajte sa previesť ponukou funkcií rúry. Nájdite bez námahy vždy 
to správne nastavenie pre svoje pokrmy.

TFT displej

TFT displej (umývačka riadu): jednoduchšia obsluha vďaka 
displeju s vysokým rozlíšením.
Všetky informácie o aktivovanom programe sú jasne štruktúrované 
pre dokonalý prehľad. Pohodlný výber jednotlivých nastavení 
programu urobí z umývania riadu detskú hru.

TFT dotykový displej (rúry): užívateľsky prívetivá navigácia 
v menu s praktickými zobrazovacími funkciami.
Vďaka užívateľsky prívetivej navigácii v menu dokážete veľmi ľahko 
nastaviť zariadenie tak, ako ste pri jedle a varení zvyknutí. Využite 
všetky výhody, ktoré vám poskytne rozbalená ponuka, a to úplne 
bez námahy.

TFT-
Touchdisplay
Plus

Dotykový displej TFT Plus (rúry): dotyková navigácia 
a intuitívna obsluha.
Vďaka užívateľsky prívetivej štruktúre ponuky a jednoduchej 
dotykovej navigácii na dotykovom displeji TFT Plus je ovládanie rúry 
hračkou. Intuitívna navigácia so širokou ponukou umožňuje 
používateľovi získať to najlepšie z rúry a prispôsobiť ju svojim 
predstavám.

Dotykový displej TFT (varné dosky): na jednoduchú obsluhu 
a dobrú čitateľnosť z každého uhla pohľadu.
TFT dotykový displej uľahčuje prístup ku všetkým funkciám varnej 
dosky, uľahčuje obsluhu a zaručuje dobrú čitateľnosť z akéhokoľvek 
uhla pohľadu.

42 dB42 dB40 dB

Tichý 
program

Tichý program: optimálna čistota môže byť 
rovnako tichá ako šepot.
Existujú zaujímavejšie veci než umývanie riadu. Preto vám umývačky 
riadu Siemens s technológiou Wi-Fi a Home Connect umožňujú 
stráviť s riadom tak málo času. A vďaka tichému programu, navyše, 
ani nepostrehnete, že vaša umývačka riadu pracuje za vás.
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T

timeLight

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

touchControl na samostatnú reguláciu teploty: precízny, 
jednoduchý a inovatívny.
Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl môžete 
regulovať všetky funkcie chladiaceho a mraziaceho priestoru iba 
jemným dotykom. Vďaka oddeleným chladiacim okruhom môžete 
regulovať teplotu v chladiacej a mraziacej časti oddelene. 

touchControl

touch Control (chladiace zariadenie): presné nastavenie 
teploty dotykom prsta.
Pomocou prehľadného ovládacieho panelu touchControl môžete 
regulovať všetky funkcie iba jemným dotykom. Obzvlášť praktické: 
z dôvodu oddelenia chladiacich okruhov môžete regulovať teplotu 
v chladiacej a mraziacej časti oddelene.

touchControl

touch Control (odsávače pár): pomocou touch Control môžete 
priamo voliť výkon ťahu odsávania a LED osvetlenia.
Majte svoju kuchyňu pod kontrolou. S touchControl môžete jedno-
duchým dotykom ovládať výkon odsávania a LED osvetlenia odsá-
vača pár. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie potrebujete, funkcia 
touchControl reaguje okamžite.

touchControl

touch Control (varné dosky).
Teplotu môžete nastaviť priamym dotykom alebo jednoduchým 
posunom prsta po stupnici.

 
Touchpoints

Touchpoints: fl exibilné pohodlie pri nakladaní.
Prémiová konštrukcia umývačiek riadu Siemens nie je viditeľná iba 
zvonku. Modro označené časti na uchytenie vnútri umývačky vám na 
prvý pohľad ukazujú všetky možnosti nastavenia košov. Veľké hrnce 
tak môžu byť uložené rýchlejšie. Poháre na víno a šampanské sú 
výrazne stabilnejšie.

touchSlider

touchSlider: regulácia teploty bez tlačidiel a ovládačov.
S osvedčenou technológiou touchSlider môžete nastaviť teplotu 
varných zón buď priamym dotykom na konkrétne miesto, alebo 
posunom prsta po stupnici. Teplo je regulované pomocou snímačov 
v polstupňových krokoch až do maximálneho stupňa výkonu 9. 
A nová výbava s ukazovateľom spotreby energie, funkciou reStart 
a funkciou quickStart prináša jedinečné výhody.

Transparentné zásuvky na zmrazené potraviny: 
kompletný prehľad.
Už nie je potrebné otvárať viac zásuviek, než je potrebné: 
transparentné zásuvky na zmrazené potraviny ponúkajú ihneď po 
otvorení mrazničky priamy prehľad o tom, aké potraviny ukrývajú.

Tyčová rukoväť.
Nová tyčová rukoväť z ušľachtilej ocele umožňuje ergonomické 
otváranie dverí chladiacich spotrebičov.

U

90°

Uhol
otvorenia dverí

Uhol otvárania dverí 90°: 
chladničky Siemens sú vhodné pre každú stenu.
Využite každý centimeter miesta. Nové chladničky Siemens môžete 
teraz konečne prisunúť až tesne ku stene. Či už na ľavej, alebo pravej 
strane kuchyne – vďaka inovatívnej technológii závesu môžete 
zásuvky plne vysunúť aj pri otvorení dverí v 90° uhle. To umožňuje 
maximálny komfort obsluhy.

Energy
consumption

Ukazovateľ spotreby energie: pre energeticky účinnejšie varenie.
Na ukazovateli spotreby energie môžete presne zistiť, koľko energie 
ste spotrebovali od začiatku varenia až po vypnutie varnej dosky. 
Vďaka tomu máte spotrebu energie pri varení jedla vždy na očiach – 
a môžete sa tak naučiť variť úspornejšie, ako napr. variť s pokrievkami 
alebo udržiavať čo najstabilnejšie nastavenie teploty počas varenia.

V

varioClip
výsuv

Výsuvy varioClip: jednoduché nasadenie teleskopických 
výsuvov do ľubovoľnej úrovne.
Výsuvy varioClip poskytujú maximálnu fl exibilitu. Vďaka rýchlemu 
a ľahkému upevneniu môžete teleskopické výsuvy umiestniť do 
ľubovoľnej výšky rúry.

 
varioInduction

varioIndukcia: fl exibilné varenie bez preddefi novaných 
varných zón.
varioIndukcia prispôsobí varný priestor vašim potrebám. Varné zóny 
sa automaticky prispôsobia veľkosti vašich hrncov a panvíc až do 
priemeru 24 cm. Navyše môžete zjednotiť dve samostatné varné 
zóny do jednej veľkej. Pre ešte väčšiu fl exibilitu pri varení.

varioIndukcia Plus: väčšia fl exibilita s varnou doskou, 
ktorá sa prispôsobí vášmu riadu a hrncom.
S varioIndukciou Plus sa varné zóny automaticky prispôsobia 
veľkosti vašich hrncov a panvíc až do priemeru 32 cm. Ak jedna 
varná zóna nestačí, automaticky sa zapnú ďalšie zóny, aby bolo 
zaistené to, že teplo bude vždy rovnomerne rozložené. Váš riad 
môže byť rovnako rozmanitý ako pokrmy, ktoré pripravujete.

varioPánty

varioPanty: maximálna univerzálnosť inštalácie.
Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod 
dvierkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi 
varioPanty sa dvierka pri otváraní a zatváraní mierne posúvajú hore 
a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto 
môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.

V

varioShelf

varioShelf: dvojdielna polica na rôzne požiadavky na uskladnenie.
Vytvorte vpredu v chladničke miesto na obzvlášť veľké alebo vysoké 
potraviny – fl exibilným polohovaním priehradky varioShelf. Skladá sa 
z dvoch samostatných sklených políc s hĺbkou 14 cm. Predný diel 
police varioShelf môžete zasunúť pod zadný diel: na veľké misy alebo 
fľaše, ktoré vyžadujú ďalšiu úložnú výšku. Umiestnený jeden za dru-
hým, tvoria dva sklené prvky kompletný úložný priestor. S varioShelf 
získate riešenie s dvomi rôznymi možnosťami úložiska.

varioDrawer

varioDrawer príborová zásuvka: nielen na príbory, 
ale aj espresso šálky.
Príborová zásuvka varioDrawer je ďalšia úroveň na ukladanie riadu. 
Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru ponúka nielen priestor na príbory, 
ale aj na naberačky na polievku, šalátové lyžice, a dokonca aj malý 
riad, ako sú šálky na espresso. A pretože v spodnom koši už nie je 
potrebný kôš na príbory, je tu miesto až na 14 súprav riadu.

varioDrawer
Pro

varioDrawer Pro príborová zásuvka: individuálne ukladanie riadu.
Vďaka svojim modrým značkám nastavenia ponúka príborová zásuvka 
varioDrawer Pro ešte väčšiu pomoc na prispôsobenie sa vašim indivi-
duálnym nárokom na ukladanie riadu. Či už bežné príbory, kuchynské 
náradie, alebo malý riad: v optimalizovanej zásuvke varioDrawer Pro je 
dostatok miesta na všetko. A s touto ďalšou úrovňou ukladania získate 
automaticky viac priestoru na veľký riad vo zvyšku umývačky.

varioSpeed

varioSpeed (rúry): pripravujte chutné pokrmy až o 50 % rýchlejšie.
Vaša rúra sa riadi presne podľa vášho časového plánu a ponúkne 
vám viac slobody pri varení tých najúžasnejších pokrmov. Funkcia 
varioSpeed kombinuje rôzne techniky ohrevu, aby sa zachovala vôňa 
a vitamíny* v potravinách, a skracuje čas varenia až o 50 %. Užite si 
dokonalé varenie bez stresu. (*Napr. 96 % vitamínu C pri príprave 
paprikových kociek alebo plátkov v mikrovlnnej rúre tak, aby boli 
uvarené „al dente“ – porovnávacia štúdia univerzity v Zaragoze.)

varioSpeed
Plus

varioSpeed Plus on demand: lesklý, čistý a suchý riad 
až trikrát rýchlejšie.
Táto funkcia umožňuje aktivovať zrýchlenie umývacieho programu 
až o 66 % kedykoľvek, dokonca aj počas jeho priebehu. A taktiež bez 
ohľadu na to, či ste doma alebo na cestách – vďaka vzdialenému 
ovládaniu pomocou aplikácie Home Connect.

varioZone

varioZone: zásuvky a sklené police môžete bez problémov vybrať.
Pomocou varioZone môžete podľa potreby vybrať zásuvky a sklené 
police medzi zásuvkami. Maximálne flexibilné usporiadanie vášho 
mraziaceho oddielu z neho robí váš individuálny úložný priestor na 
mrazený tovar.

Varné zóny highSpeed: pripraviť, pozor, teraz.
Inovácia pre skutočnú úsporu času v kuchyni: Nové varné zóny 
highSpeed výrazne skracujú čas varenia – v závislosti od druhu 
použitého riadu a jeho množstva až o 20 %. To je možné vďaka 
perfektne zladenej kombinácii moderného sklokeramického 
materiálu a optimalizovaných varných prvkov. Všetky varné dosky 
Siemens sú vybavené varnými zónami highSpeed.

 
mikrovlny

Vstavaná mikrovlnná rúra: výrazne uľahčí a urýchli ohrev, 
rozmrazovanie a prípravu pokrmov.
Mikrovlnná rúra integrovaná do vašej rúry na pečenie poskytuje viac 
priestoru v kuchyni a väčšiu slobodu pri príprave jedla, pretože 
nepotrebujete ďalší spotrebič. Vaša rúra zastane všetky úlohy 
mikrovlnnej rúry spoľahlivo a predovšetkým – časovo efektívne.

viacúrovňové 
LED osvetlenie

Viacstupňové LED osvetlenie: optimálne osvetlený vnútorný priestor.
Vnútorný priestor rúry je stále dokonale osvetlený vďaka inovatívnym 
bočným LED diódam. Bez ohľadu na to, či máte v rúre jeden alebo viac 
plechov – vďaka LED diódam s energetickou nenáročnosťou a dlhou 
životnosťou máte o všetkom dokonalý prehľad.

canRack

Vlnitý držiak na fľaše: už žiadne kotúľanie fl iaš.
S týmto pekne tvarovaným príslušenstvom sa fľaše už nebudú 
kotúľať po priestore chladničky. Držiak na fľaše má minimálne 
priestorové nároky, môžete ho umiestniť kdekoľvek v chladničke 
a je vhodný na všetky fľaše s veľkosťou XS až XXL.

Vzdialená diagnostika: náš zákaznícky servis vám môže pomôcť 
v prípade poruchy vďaka vzdialenej diagnostike, ktorá je 
aktivovaná na vyžiadanie pre konkrétny spotrebič, a môže sa tak 
uskutočniť počiatočná analýza prípadnej poruchy.
Ak sa vyskytne problém s vašim spotrebičom, aplikácia Home 
Connect ponúka pohodlnú vzdialenú diagnostiku. S vaším súhlasom 
bude zákaznícky servis pristupovať k zariadeniu online, aby sa 
pokúsil určiť príčinu poruchy. Pokiaľ sa problém nedá okamžite 
vyriešiť a je nutná osobná návšteva zákazníckeho servisu, bude 
o tom informovaný technik servisu značky Siemens.

Vzdialená kontrola: majte vždy prehľad nad svojou umývačkou riadu.
S technológiou Home Connect môžete svoju umývačku riadu Sie-
mens kedykoľvek skontrolovať – nech ste kdekoľvek. Už sa nemusíte 
osobne uistiť, či ešte spotrebič beží. Keď je riad čistý a suchý, môžete 
dostať automatické oznámenie priamo z aplikácie Home Connect.

Z

Zásobník na zeleninu so zvlneným dnom: 
zelenina vydrží dlhšie chrumkavá.
Zásobníky na zeleninu majú tvarované zvlnené dno, čo zaisťuje 
odvod kondenzovanej vody mimo dosah ovocia a zeleniny.

Zeolith® 
sušenie

Sušenie Zeolith®: 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 aj zníži spotreba energie.

Zóna na skladovanie vína: bezpečne a komfortne.
Odkladacie plochy na ľahko sa pohybujúcich výsuvoch zaisťujú 
optimálny prístup k prakticky a bezpečne uloženým fľašiam vína. 
Aby víno malo presne tú správnu teplotu, je možné individuálne 
nastaviť požadovanú teplotu.
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Starý energetický štítok: 
platný do 28. februára 2021.
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Príkladné znázornenie energetického štítku pre umývačky riadu.
Aktuálny energetický štítok pre umývačky riadu ukazuje tri ďalšie vyššie energetické triedy, 
ktoré sú hospodárnejšie než trieda A. Spotrebiče triedy A++ spotrebujú až o 21 % menej 
elektriny v porovnaní s energetickou triedou A. Ročná spotreba energie a vody sa pri tomto 
energetickom štítku vzťahuje na 280 štandardných umývacích cyklov za rok.

Vysvetlenie symbolov.

1  Trieda energetickej účinnosti

2  Spotreba energie v kWh/rok (280 štandardných umývacích cyklov/rok)

3  Spotreba vody v litroch/rok (280 štandardných umývacích cyklov/rok)

4  Klasifikácia sušiaceho výkonu

5  Počet súprav riadu pri štandardnom naplnení

6  Emisie hluku v akustickom výkone (dB(A) re 1 PW)

Používanie energeticky úsporných domácich spotrebičov umožňuje ušetriť ako cenné zdroje, 
tak aj peniaze. Preto by ste pri nákupe domácich spotrebičov mali venovať pozornosť nízkym 
hodnotám spotreby elektriny a vody. Práve o nich informuje od roku 1995 európsky 
energetický štítok štandardizovanými údajmi o hodnotách spotreby energie a vody 
pri domácich spotrebičoch.

Nižšie zobrazený energetický štítok, ktorý platí od roku 2012, vás informuje o tom, do akej 
energetickej triedy daný spotrebič patrí. Jazykovo neutrálne piktogramy vám, navyše, poskytnú 
ďalšie informácie o spotrebiči, napr. o hladine hluku, objemu, ale aj o spotrebe elektriny 
a vody. Spotreba elektriny je na energetických štítkoch pri práčkach a umývačkách riadu 
v súčasnosti uvedená ako hodnota ročnej spotreby. Ako príklad nižšie vysvetlíme aktuálny 
energetický štítok pre umývačky riadu.

Siemens domáce spotrebiče studioLine | Energetický štítok
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Nový energetický štítok:
platný od 1. marca 2021.
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Príkladné znázornenie energetického štítka 
pre umývačky riadu.
Trieda energetickej účinnosti umývačiek riadu sa 
naďalej vzťahuje na program „Eco“. Normy pre 
testovanie však boli zmenené. Okrem iného sa 
na určenie sušiaceho a umývacieho výkonu teraz 
používajú šálky, hrnce a plastový riad, aby lepšie 
odrážali skutočné používateľské správanie. 
Novinkou je údaj o dĺžke trvania programu Eco, 
ktorý je obzvlášť šetrný k životnému prostrediu. 
Program je zvlášť vhodný pre bežne zašpinený 
riad a najúčinnejší program v kombinácii 
„spotreby energie a vody“. Rovnako ako 
pri práčkach a kombinovaných práčkach so 
sušičkou bude aj v budúcnosti spotreba energie 
vychádzať zo 100 umývacích cyklov. 

Vysvetlenie symbolov.
1  QR kód
2  Trieda energetickej účinnosti
3   Spotreba energie v kWh/100 

prevádzkových cyklov (v programe Eco)
4   Počet štandardných súprav riadu 

pre program Eco
5   Spotreba vody v litroch/prevádzkový 

cyklus (v programe Eco)
6   Čas trvania programu „Eco“
7    Emisie hluku vo zvukovom výkone 

(dB(A) re 1 PW) a trieda emisií hluku

Technologický vývoj v posledných rokoch viedol k vysokej 
koncentrácii produktov, ktoré dosahujú na štítok s hodnotou A+ 
a vyššou. Pôvodné funkcie energetického štítka – ako pomôcka pri 
rozhodovaní o kúpe ‒ tak v poslednom čase pomaly zanikajú. 
Okrem toho sa zmenili ďalšie rámcové podmienky, ako je správanie 
používateľov. Je preto načase existujúce energetické štítky 
prispôsobiť. V oblasti domácich spotrebičov sú ako prvé na rade 
práčky, kombinované práčky so sušičkou, umývačky riadu, 
chladničky/mrazničky a vinotéky. 

Od 1. marca 2021 musia byť tieto spotrebiče v obchodoch, 
v e-shopoch atď. označené novým štítkom.

Najväčšou zmenou pri nových energe-
tických štítkoch je zrušenie plusových 
tried v triedach energetickej účinnosti, 
ako napr. A+++. V budúcnosti bude kla-
sifikácia tried označovaná od A do G. 
Okrem toho budú použité nové metódy 
merania spotreby energie a určenia trie-
dy štítku. Podľa ustanovení EÚ by tieto 
metódy „mali čo najviac zohľadňovať 
skutočné používanie produktu a odrážať 
priemerné správanie spotrebiteľa“.

Ďalej napríklad v budúcnosti nebude 
pri práčkach, práčkach so sušičkou 
a umývačkách riadu uvádzaná ročná 
spotreba energie, ale spotreba po 100 
prevádzkových cykloch daného 
spotrebiča. Pri týchto produktoch bude 
navyše uvádzaný čas programu 
energetických štítkov, ktorý má byť 
preskúmaný. Pri práčkach 
a kombinovaných práčkach so sušičkou 
je tento čas dokonca časovo 

obmedzený a nesmie prekročiť 
maximálny čas programu. Pri práčkach 
a kombinovaných práčkach so sušičkou 
sa zmení aj testovací program. Môžete 
ho nájsť na ovládacom paneli 
spotrebiča ako program „Eco 40 – 60“.

V prípade umývačiek riadu sa naopak 
mení zloženie súprav riadu. Okrem 
iného z týchto dôvodov nie je možné 
priamo prevádzať aktuálne energetické 
triedy na triedy budúce. Okrem toho 
teraz môžete priamo pomocou QR 
kódu, ktorý je uvedený na energetickom 
štítku, získať ďalšie informácie 
o produkte. QR kód vás od 1. 3. 2021 
presmeruje do databázy prevádzkovanej 
EÚ. Tu si môžete pozrieť a stiahnuť 
budúce dátové listy pre všetky 
zariadenia, ktoré vyžadujú označenie 
energetickým štítkom. Do databázy 
môžete pristupovať aj cez internet. 
Ďalšie informácie o novom 
energetickom štítku získate na siemens-
home.bsh-group.com/energylabel
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Objednávacie číslo Q8ASKS0521

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.
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