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A háztartási készülékek az Ön áramfogyasztásának  
43%-át teszik ki. Csökkentse energiaköltségeit 
takarékos háztartási készülékekkel.
Az energiatudatosság a négy fal között kezdődik, jobban mondva azzal, hogy vásárláskor energia- 
hatékony készüléket választ. A nagyháztartási készülékek, a hűtő, fagyasztó, mosógép, mosogató-
gép, a háztartási áramfogyasztás 43%-át teszik ki.* Ez az energiafelhasználás nem csak a környe-
zet, de a növekvő energiaárak miatt az Ön rezsi költségét is egyre jobban megterheli. Éppen ezért 
a jól megválasztott háztartási készülékekkel hosszú távon energiát és pénzt tud megtakarítani. 

Fedezze fel most a Siemens világát, ahol rengeteg intelligens lehetőséget talál arra, hogy már ma 
el tudja kezdeni környezete védelmét anélkül, hogy a megfelelő teljesítményről vagy a megszo-
kott kényelemről le kellene mondania. A következő oldalakon bemutatjuk Önnek azokat a készü-
lékeket, amelyek megvásárlásával Ön nem csak a környezetét kíméli, de hosszú távon pénzt 
takaríthat meg. A különösen energiatakarékos készülékeinket ecoPlus jellel láttuk el, hogy Ön 
könnyebben felismerje azokat.

Siemens. Megérint a jövő.

20 % Világítás

13 % Szórakoztató 
elektronika és stand by

7 % Egyéb7 % Villanybojler

10 % Fűtés

22 % Hűtés, fagyasztás

11 % Mosás

10 % Főzés, 
mosogatógépek

* Forrás:P.Bertoldi, B.Atanasiu (2007): Electricity Consumption and Efficiency Trends in the 
Enlarged European Union, DG Joint Research Center, Institute for the Enviroment and 
Sustainability 

** Forrás: KSH

Lakossági villamosenergia-fogyasztás az EU új tagállamaiban 
felhasználási terület szerint (2004)*

Lakossági áram-, gáz- és víz-árak változása 
1996-hoz viszonyítva %-ban Magyarországon**
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A népesség száma nő. Az erőforrásoké sajnos nem.
A jövőben egyre több embernek kell a korlátozottan elérhető és nem megújuló erőforrásokon 
osztoznia. Ma már közel 6,7 milliárd ember él a Földön, akik tévét néznek, rádiót hallgatnak, 
autóznak, interneten szörföznek, főznek, mosogatnak, mosnak és hűtenek. Minden egyes eszköz 
előállításához nyersanyagra van szükség, és minden készülék káros anyagokat bocsájt ki működés 
közben. A népesség száma folyamatosan növekszik, napról napra. A legtöbb előrejelzés azt 
valószínűsíti, hogy 2050-ben már 9,2 milliárdan fogunk a Földön élni. A lakosság energiafelhasz-
nálása a mostani 15 milliárd SKE*-ről 2050-re 28 milliárd SKE-re** fog nőni. Az éves elektromos 
energiafogyasztás pedig 18.000 milliárd kWh-ról 35 milliárd kWh-ra 2030-ra.***
Ezek tények. Minél több ember él energia és környezettudatos életmódot, minél több ember védi 
tudatosan és következetesen a környezetét, annál nagyobb a valószínűsége, hogy élhetőbb élet-
teret tudunk a következő generációra hagyni.

* SKE: a primér energiahordozók energiatartalmának mérésére szolgáló mértékegység
** Forrás: Világbank
*** Forrás: Siemens AG

Takarékoskodjon ott ahol él: az otthonában.
Nagyon sokan szeretnének tenni a környezet védelme érdekében és egy időben energiát is szeret-
nének megtakarítani. 1990 és 2006 között a háztartások energiafelhasználása 12,5%-kal* emel-
kedett, így Németországban ez már elérte az 50%-ot a teljes energiafelhasználásból. Ennek a hi-
hetetlen számnak a legfőbb magyarázatát a háztartási készülékek növekvő számában találhatjuk.
Emiatt célszerű lenne minden háztartásban optimalizálni az energiafelhasználást. Ezt két módon 
tehetjük meg, egyrészt változtatunk az energiapazarló szokásainkon, másrészt a régi, energiafaló 
háztartási készülékeinket, modern, energiatakarékos gépekre cseréljük le. Ha csak a készülékcserét 
hajtanánk végre egész Európában, akkor 44 Mrd kWh** energiát tudnánk azonnal megtakarítani.  
Ehhez a folyamathoz egy kicsivel bárki hozzá járulhat. Összesen csak annyit kell tennie, hogy 
tudatosan, energiatakarékos készüléket választ az otthonába.

* Forrás: Statisztikai Hivatal Németország: Fenntartható fejlődés Németországban, Indikátorjelentés 2008
** Forrás: European Commettee of Domestic Equipment Manufacturers

Minden nap keményen dolgozunk azért, hogy 
Önnek alacsonyabb legyen az energiaszámlája.
Kiemelkedő teljesítmény, alacsony energiafelhasználás: eco PLUS készülékek a Siemens-től.

A technológiai innovációknak köszönhetően lehetővé vált, hogy a Siemens háztartási készülékek 
kiemelkedő teljesítményt és maximális kényelmet nyújtsanak a leghatékonyabb energiafelhaszná-
lás mellett. Az elmúlt 15 évben keményen dolgoztunk azon, hogy minden termék kategóriában 
csökkenteni tudjuk a készülékek energiaigényét – a hűtő-fagyasztó kombinációknál ez 63%-kal* 
sikerült. A legenergiatakarékosabb készülékek az eco PLUS jelet viselik. Így még könnyebben felis-
merheti a Siemens legenergiatakarékosabb készülékeit vásárláskor – hogy hosszú távon mind 
a pénztárcáját, mind a környezetét kímélje.

18 %

Energiafelhasználás megoszlása fogyasztói
csoportok szerint Németországban*

Háztartások
és egyéb
kisfelhasználók

Közlekedés
és áruszállítás

Ipar

32 %

50 %

*  Forrás: Bajorországi Gazdasági, Infrastruktúrális,
Közlekedési és Technológia Minisztérium

* Forrás: ENSZ
** Forrás: Világbank

A világ népességváltozása* és energiafogyasztása**
Történelmi visszatekintés és prognózis
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* Összehasonlítva egy 2009-es Siemens készüléket, egy hasonló tudású 1994-es készülékkel.
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Idő vagy energia megtakarítás, 
a végeredmény mindig tökéletes.
Új varioPerfect mosógépek a Siemenstől.
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A világ legalacsonyabb 
energiafogyasztása: 
blueTherm kondenzációs szárító

Használja hatékonyan az energiát egy 
életen át. Az innovatív blueTherm kondenzációs szárító A 
energiacímkét kapott, de a tényleges energiafelhasználása 
40%-kal alacsonyabb, mint a határérték (0,48 kWh/kg he-
lyett 0,27 kWh/kg). Ha egy B energiaosztályú kondenzációs 
szárítógéppel hasonlítjuk össze a energiafelhasználását, ak-
kor a különbség már 50%. Ezt a takarékos működést egy 
életen át Önnek biztosítja, ezért mondhatjuk, hogy kategó-
riájában az első az energiahatékonyság tekintetében.

Évente körülbelül 1.000 kg mosnivaló keletkezik egy átlagos háztartásban. Ez a mennyiségű ruha nem csak a környezetét, 
de az Ön pénztárcáját is alaposan megterheli. A Siemens ecoPLUS mosógép családja, innovatív technikai megoldásai révén 
segít Önnek, hogy maximális hatékonysággal, mégis pénztárca kímélő módon ápolhassa ruháit. Ez a hatékonyság számok-
ban is mérhető, hiszen 46%-kal kevesebb vízre és 42%-kal kevesebb energiára van szüksége egy modern mosógépnek, 
mint 15 évvel ezelőtt.

Tökéletes ruhaápolás minimális energiafelhasználással.

Siemens mosógépek energia- és vízszükségletének 
összehasonlítása 1994-es és 2009-es modelleknél. 

Víz- és energiafelhasználás 60 °C-os normál programon 
kilogrammonként*.

*  Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia 
szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosógépünkével 60 °C-os normál 
programon 1 kg ruha esetén.

–42  %

20091994

0,15
kWh

0,26
kWh

–46 %

20091994

7 liter
13 

liter

Energia-
felhasználás

Vízfelhasználás

Siemens kondenzációs szárítók energia- és vízszükségle-
tének összehasonlítása 1994-es és 2009-es modelleknél. 

Energiafelhasználás kilogrammonként*

*  Összehasonlítva egy 2009-es kondenzációs szárítónk normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es kondenzációs szárítógéppel.

–56  %

20091994

0,27 
kWh

0,61
kWh

Minden mosásnál optimális energiafelhasználás

Mennyi ruha van már a mosógépben? A töltöttség szenzor 
azonnal választ ad a kérdésére, elég ha csak rápillant a kijel-
zőre. A töltöttség szenzor nem csupán a betöltött ruha sú-
lyáról, de a szükséges mosószer mennyiségéről is informá-
ciót ad. A kevesebb ruhához kevesebb mosószer, kevesebb 
víz és kevesebb energia szükséges, így segíti Önt ez 
az innováció a takarékosságban. (WM14S742BY)

iQdrive – az új motorrendszer

Ha azt várjuk el egy mosógéptől, hogy évek múlva is olyan megbízhatóan működjön, mint új korában, akkor minden 
részének strapabíró anyagból kell készülnie. Ez a gondolat vezérelte a Siemens mérnökeit, hogy megalkossák az új 
generációs egyenáramú motort, az iQdrive-ot. A forradalmi design-nak egy extrém megbízható, magas teljesítményű 
motor lett az eredménye, amelyben az egyenáramú motor súrlódásmentesen működik. Mindegy, hogy Ön 
hetente csak egyszer tölti meg a készüléket 8 kg ruhával, vagy naponta többször is, az iQdrive motorral működő 
készülék még évek múlva is ugyan olyan megbízhatóan működik, mint az első nap.

IQ Drive

40%
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antiStain 
program

antiStain foltkezelő program

Fű, paradicsom, vörösbor – folt és folt között is jelentős különbség van, minden folt más és más módon mosható. 
A Siemens antiStain foltspecifikus rendszere célirányos programokkal veszi fel a harcot a 16 leggyakoribb és 
legmakacsabb folttal, minden foltot egyedi, a vele szemben leghatékonyabb mosással kezel – mindenféle 
adalékanyag és speciális folttisztító hozzáadása nélkül –, amely óriási segítség a háztartásban.

Az innovatív, intelligens Siemens elektronika a folt típusához alkalmazkodva szabályozza a különböző programlefutási 
változatokat, a mosódob mozgásának sebességét és irányát. Természetesen a 16 foltspecifikus program szabadon 
kombinálható bármely alapprogrammal (például: főző-/tarkamosás, tarka Eco, kímélő stb.).

activeSteam
technology

Kondenzációs szárítás gőzzel

A Siemens új szárítója a gőz felhasználásával  veszi fel a harcot a gyűrődések és kellemetlen szagok ellen. A blueSteam 
szárító az innovatív activeSteam technológiával kezel nem csak nedves ruhát. A száraz ruházatból eltávolítja a szagokat 
a mély gyűrődéseket a nem mosható irodai-, alkalmi- és szabadidő ruházatból. Teljesen elektronikusan, csak a gőz 
segítségével. Jelentős vasalási időt takarít meg és gyorsabb, hatékonyabb mint a szellőztetés a friss és nedves levegőn. 
Még az ágynemű és a függöny is fáradság nélkül  sima lesz.

super15

Csupán 15 perc és ruhái újra tiszták: super 15’.

A szabadidő eltöltésének ezer jobb módja van, mint a mosás. Egy újabb Siemens innováció és nem kell többé választa-
nunk a mosás és a szabadidő között, hiszen nem kell több, mint 15 perc, és ruháink újra tiszták az új 15 perces mosási 
programmal. Hihetetlen, de mosás, öblítés, centrifugázás 15 perc alatt és a ruha már szárítható is! 

varioSoft
dobrendszer

Kíméletes, de ugyanakkor intenzív mosás 
és szárítás a varioSoft mosódob segítségével.

A „varioSoft” mosódob, és a speciális, aszimmetrikus kialakítású emelőlapátok 
mosásnál a hatékony folteltávolítás szükséges elemei. Az egyedülálló vízcsepp 
formájú, egyik oldalról domború, másik oldalról sima permetezőfejek tökéletes 

társai az aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű mosási végeredmény elérésében. 
Mindig „ruhára-szabott” kezelés, ezáltal gyorsabb, kíméletesebb és energiatakarékosabb 
a ruhaápolás. A „varioSoft” dobkialakítás a kondenzációs szárító esetében  pedig kíméle-
tes szárítást biztosít a ruhák számára

ecoPerfect

Ha nem sietteti semmi, és inkább 
a kevesebb energiafelhasználást ré-
szesíti előnyben, akkor válassza szin-

te bármelyik programhoz az ecoPerfect opciót, és taka-
rítson meg  akár 20% energiát. Ennek az opciónak 
a használatával sem kell kompromisszumot kötnie a tö-
kéletes tisztaság és az energiatakarékosság között. Az 
ecoPerfect üzemmódban megnő a mosási ciklus ideje, 
de lecsökken a víz hőmérséklete, így tud a mosógép 
Önnek energiát megtakarítani.

speedPerfect

Nagyon sok dolga volt mostanában és 
nem volt ideje a szennyessel foglalkoz-
ni? Vagy siet és nincs ideje kivárni, 

hogy lejárjon a program? Csak nyomja meg a speedPerfect 
opciós gombot, szinte bármelyik mosóprogram esetén és 
a mosási idő azonnal 60%-kal lecsökken. Ezzel az opcióval 
csak időt takarít meg, a mosási eredmény tökéletes marad. 
Használja ezt az opciót, ha sok ruhát kell egy nap alatt ki-
mosnia, vagy csak kevés ideje van.

varioPerfect: 
Idő- vagy energia-megtakarítás – ez az Ön döntése.

Outdoor/
impregnált

Egy időben mosni és impregláni.

A Siemens impregnáló programja segítségével az értékes időjárásálló outdoor 
ruházat kíméletesen mosható és impregnálható. Az impregnáló program
megfelelő impregnáló mosószer használata mellett, az optimális hőmérséklet 
beállítással valamint a speciális dobmozgással újítja meg az outdoor ruházat 
vízlepergető funkcióját.

20%
max.

-60%

Idő
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WM 14S742BY* WM 14E443BY*

ÚJ

IQ Drive
antiStain automatikus
folteltávolító program super15 varioSoft dob

Outdoor/
impregnált

30%
max.

-60%

Idő

ÚJ

20%
max.

-60%

Idő

töltősúly super15
Outdoor/
impregnált Ing/blúz

vasaláskönnyítő
program

Kivitel MasterClass – varioPerfect mosógép varioPerfect mosógép

Programok 1 gombos programválasztás magyar 
szöveges menürendszerrel

antiStain foltkezelő program (16 féle)
Speciális programok: kedvenc program I/

II, ing/business, outdoor+imp., super 15’, 
mix, fi nom/selyem és gyapjú- kézi mosás

1 gombos programválasztás funkciókkal
Speciális programok: ing/business, 

outdoor+imp., extra rövid, mix, 
fi nom/selyem és gyapjú- kézi mosás

60 perces powerWash program
Speciális 15’ mosóprogram

Környezet és 
biztonság

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 56 liter
Energiafelhasználás: 1,03 kWh
Programidő: 205 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1400 f/p
Zajszint: 52 dB (mosásnál)
 72 dB (centrifugálásnál)

30% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 47 liter
Energiafelhasználás: 1,05 kWh
Programidő: 188 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1400 f/p
Zajszint:  56 dB (mosásnál)
 75 dB (centrifugálásnál)

20% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Komfort Töltősúly: 8 kg
Magyarnyelvű szöveges LCD-kijelző: 

hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett 
indítás, maradékidő, foltprogramok és 
programlefutás kijelzésére

Érintős programmódosító gombok: 
speedPerfect, ecoPerfect, 
vasaláskönnyítő program, többletvíz 

varioPerfect opció: idő és energia 
optimalizálási program módosítás kiváló 
mosási eredmény mellett

Speciális varioSoft dob
aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
32 cm átmérőjű, 165º-ban nyitható

 króm betöltőablak
Elektronikus vezérlés, súlyautomatika
3D felsővizes mosási technika
aquaSpar mosási rendszer
iQdrive motor
Aláépíthető kivitel

Töltősúly: 7 kg
Nagy piktogramos LCD-kijelző: hőmérsék-

let-, fordulatszám-, késleltetett indítás, 
maradékidő és programlefutás kijelzésére

Érintős programmódosító gombok: 
speedPerfect, ecoPerfect, vasalásköny-
nyítő program, többletvíz 

varioPerfect opció: idő és energia 
optimalizálási program módosítás kiváló 
mosási eredmény mellett

aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
30 cm átmérőjű, 180º-ban nyitható ablak
Elektronikus vezérlés, súlyautomatika
3D felsővizes mosási technika
aquaSpar mosási rendszer
Aláépíthető kivitel

WM 12E464BY* eltérések
a WM14E443BY-tól
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint:  59 dB / 76 dB
Csak outdoor programot tartalmaz.
Többszörös vízvédelem

Készülék méret
(ma x szé x mé)

842 x 600 x 570 mm 842 x 600 x 590 mm

Elöltöltős mosógépek varioPerfect opcióval

ÚJ

* Beérkezéstől függően.
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WM 10E46SBY (superSpeed) WM 12E362BY* WM 12E36SBY* (sport/fitness program)

10%

töltősúly super15 Outdoor Ing/blúz
vasaláskönnyítő
program

ÚJ

super15
vasaláskönnyítő
programtöltősúly

20%
max.

-60%

Idő

ÚJ

super15
vasaláskönnyítő
programtöltősúly

10%
max.

-60%

Idő

Kivitel touchControl mosógép varioPerfect mosógép varioPerfect mosógép

Programok 1 gombos programválasztás funkciókkal
Speciális programok: ing/business, 

outdoor, extra rövid, mix, fi nom/selyem és 
gyapjú- kézi mosás

superSpeed – Speciális15’ mosóprogram

1 gombos programválasztás hőmérséklet 
beállítással és kiegészítő funkciókkal

Speciális programok: intenzív, mix, gyors, 
fi nom/selyem és gyapjú-kézi mosás

Speciális15’ mosóprogram

1 gombos programválasztás funkciókkal
Speciális programok: intenzív, mix, gyors, 

fi nom/selyem és gyapjú-kézi mosás
Speciális15’ mosóprogram

Környezet és 
biztonság

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 49 liter
Energiafelhasználás: 1,19 kWh
Programidő: 156 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1000 f/p
Zajszint: 59 dB (mosásnál)
 76 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 47 liter
Energiafelhasználás: 1,05 kWh
Programidő: 188 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 59 dB (mosásnál)
 78 dB (centrifugálásnál)

20% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 45 liter
Energiafelhasználás: 1,02 kWh
Programidő: 169 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 59 dB (mosásnál)
 78 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Komfort Töltősúly: 7 kg
Nagy piktogramos LCD-kijelző: hőmérsék-

let-, fordulatszám-, késleltetett indítás, 
maradékidő és programlefutás kijelzésére

Érintős programmódosító gombok: 
előmosás, vasaláskönnyítő program, 
többletvíz, foltmosás

Többszörös vízvédelem
30 cm átmérőjű, 180º-ban nyitható

 betöltőablak
Elektronikus vezérlés, súlyautomatika
3D felsővizes mosási technika
aquaSpar mosási rendszer
Aláépíthető kivitel

Töltősúly: 7 kg
Piktogramos display-kijelző: késleltetett 

indítás, maradékidő, foltprogramok és 
programlefutás kijelzésére

Érintős programmódosító gombok: 
speedPerfect, ecoPerfect, 
vasaláskönnyítő program, többletvíz 

varioPerfect opció: idő és energia 
optimalizálási program módosítás kiváló 
mosási eredmény mellett

aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
30 cm átmérőjű, 180º-ban nyitható

 króm ablak
Elektronikus vezérlés, súlyautomatika
3D felsővizes mosási technika
aquaSpar mosási rendszer
Aláépíthető kivitel

WM 10E362BY*  eltérések
a WM 12E362BY-tól
Centrifuga-fordulatszám: 1000 f/p

Töltősúly: 6 kg
Piktogramos LCD-kijelző: késleltetett 

indítás, maradékidő és programlefutás 
kijelzésére, gyerekzár

Érintős programmódosító gombok: 
speedPerfect, ecoPerfect, vasalásköny-
nyítő program, többletvíz 

varioPerfect opció: idő és energia 
optimalizálási program módosítás kiváló 
mosási eredmény mellett

Többszörös vízvédelem
30 cm átmérőjű, 180º-ban nyitható

 betöltőablak
Elektronikus vezérlés, súlyautomatika
3D felsővizes mosási technika
aquaSpar mosási rendszer
Aláépíthető kivitel

Készülék méret
(ma x szé x mé)

842 x 600 x 590 mm 842 x 600 x 590 mm 842 x 600 x 590 mm

Elöltöltős mosógépek varioPerfect opcióval

ÚJ
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WM 12A27MBY* (freeStyle&freeTime) WM 12A17HBY* (higiénia programmal)

ÚJ

10%

super30

ÚJ

super30

10%

Kivitel Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép

Programok 1 gombos programválasztás és 
3 kiegészítő funkció

4 mosási tartomány 
(tarka, kímélő, fi nom, gyapjú)

Szuper 30 perces gyorsprogram

1 gombos programválasztás és 
3 kiegészítő funkció

4 mosási tartomány 
(tarka, kímélő, fi nom, gyapjú)

Szuper 30 perces gyorsprogram

Környezet és 
biztonság

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 44 liter
Energiafelhasználás: 0,93 kWh
Programidő: 175 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 68 dB (mosásnál)
 72 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 44 liter
Energiafelhasználás: 0,93 kWh
Programidő: 175 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 59 dB (mosásnál)
 72 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Komfort Töltősúly: 5,5 kg
Digitális kijelző: centrifuga fordulatszám: 

1000 fordulat/perc, hőmérséklet beállítás, 
időprogramozás 1-24 óra, maradékidő-
kijelzés

3 LED-kijelző a mosási folyamat állapotára 
Kiegészítő nyomógombok: start gomb, 

extra öblítés
Többszörös vízvédelem
30 cm átmérőjű, 140º-ban nyitható

 betöltőablak
Elektronikus vezérlés
Súlyautomatika
Túlhabzás figyelés
Dobkiegyensúlyozás
Aláépíthető kivitel

WM 10A262BY* 
eltérés a WM 12A27MBY-tól
Centrifuga-fordulatszám:  1000 f/p

Töltősúly: 5,5 kg
3 LED-kijelző a mosási folyamat állapotára 
Kiegészítő nyomógombok: start gomb, 

extra öblítés
Többszörös vízvédelem
30 cm átmérőjű, 140º-ban nyitható

 betöltőablak
Elektronikus vezérlés
Súlyautomatika
Túlhabzás figyelés
Dobkiegyensúlyozás
Aláépíthető kivitel

WM 10A163BY* 
eltérés a WM 12A17HBY-tól
Centrifuga-fordulatszám:  1000 f/p
Zajszint:  58 dB / 74 dB

Készülék méret
(ma x szé x mé)

850 x 600 x 590 mm 850 x 600 x 590 mm

Elöltöltős 60 cm mély mosógépek

ÚJ ÚJ

* Beérkezéstől függően.
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WS 12X462BY* WS 12F261BY WD 12D520EU

ÚJ

10%

super15 super30 Outdoor Ing/blúz

10%

vasaláskönnyítő
program super15

vasaláskönnyítő
programOutdoor Ing/blúz

Kivitel Simline touchControl mosógép Simline mosógép Elöltöltős mosó-szárítógép

Programok 1 gombos programválasztás funkciókkal
Speciális programok: ing/business, 

outdoor, extra rövid, mix, fi nom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás

Speciális15’ mosóprogram
Szuper 30 perces gyorsprogram

1 gombos programválasztás kiegészítő 
funkciókkal

Speciális programok: intenzív, mix, 
fi nom/selyem és gyapjú-kézi mosás, 
vasaláskönnyítés

Programválasztó mosó és szárító 
programokhoz

Speciális programok: ing/business, 
outdoor, super 15’, mix, fi nom/selyem és 
gyapjú-kézi mosás 

Környezet és 
biztonság

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 40 liter
Energiafelhasználás: 0,76 kWh
Programidő: 135 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 56 dB (mosásnál)
 73 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 40 liter
Energiafelhasználás: 0,76 kWh
Programidő: 135 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 56 dB (mosásnál)
 71 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás és 
2,5 kg „szekrényszáraz” 800 ford/percen 
centrifugázott ruhánál:
Vízfelhasználás (mosás+szárítás): 106 liter
Energiafelhasználás (mosás+szárítás): 
 4,6 kWh
Centrifuga-fordulatszám: 1200 f/p
Zajszint: 62 dB (mosásnál)
 75 dB (centrifugálásnál)

Komfort Töltősúly: 4,5 kg
Nagy piktogramos LCD-kijelző: 

programlefutásra, hőmérséklet kijelzésére, 
fordulatszám beállításra, maradékidő 
kijelzésére és időprogramozásra

touchControl programmódosító gombok: 
foltos mosás, előmosás, vasaláskönnyítő 
program, többletvíz

Többszörös vízvédelem
30 cm átmérőjű, 180º-ban nyitható króm

 betöltő ablak
Elektronikus vezérlés
Súlyautomatika
aquaSpar mosási rendszer
Aláépíthető kivitel

Töltősúly: 4,5 kg
Digitális-kijelző: késleltetett indítás, mara-

dékidő, foltprogramok és programlefutás 
kijelzésére

Programmódosító gombok: 
start, extra öblítés 

Többszörös vízvédelem
3 LED kijelző a mosási folyamat állapotára
32 cm átmérőjű, 165º-ban nyitható

 betöltőablak
Elektronikus vezérlés
Súlyautomatika
Aláépíthető kivitel

Töltősúly: 5 kg mosás, 2,5 kg szárítás
Nagy piktogramos LCD-kijelző: töltési 

javaslat, gyerekzár-, mosószer túltöltési 
jelzés, szárítási idő, időprogramozás-, 
maradékidő kijelzés, auto szárítás, 
programlefutás

touchControl programmódosító gombok: 
start/szünet, intenzív mosás, előmosás, 
hőmérséklet- és centrifuga beállítás, 
szárítás, indítási idő

Akusztikus szignál a program végén
Többszörös vízvédelem
30 cm átmérőjű, 180º-ban nyitható

 betöltőablak
Súlyautomatika
Felsővizes mosási technika

Készülék méret
(ma x szé x mé)

847 x 600 x 440 mm 847 x 600 x 440 mm 880 x 600 x 560 mm

Elöltöltős 40 cm mély mosógépek és mosó-szárító
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WP 13T552BY WP 13T352BY WP 10R152BY

készülék
szélesség

vasaláskönnyítő
program

10%

készülék
szélesség

vasaláskönnyítő
program

ÚJ

készülék
szélesség

vasaláskönnyítő
program

Kivitel Felültöltős mosógép Felültöltős mosógép Felültöltős mosógép

Programok 1 gombos programválasztás hőmérséklet 
beállítással és kiegészítő funkciókkal

Programok: gyapjú, kézi mosás, kímélő, 
főző/tarka, fi nom

1 gombos programválasztás hőmérséklet 
beállítással és kiegészítő funkciókkal

Programok: gyapjú, kézi mosás, kímélő, 
főző/tarka, fi nom, mix

1 gombos programválasztás hőmérséklet 
beállítással és kiegészítő funkciókkal

Programok: gyapjú, kézi mosás, kímélő, 
főző/tarka, fi nom, mix

Környezet és 
biztonság

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 45 liter
Energiafelhasználás: 0,93 kWh
Programidő: 140 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1300 f/p
Zajszint: 63 dB (mosásnál)
 79 dB (centrifugálásnál)

10% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 48 liter
Energiafelhasználás: 1,04 kWh
Programidő: 140 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1300 f/p
Zajszint: 59 dB (mosásnál)
 79 dB (centrifugálásnál)

Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás 
programnál:
Vízfelhasználás: 48 liter
Energiafelhasználás: 1,04 kWh
Programidő: 140 perc
Centrifuga-fordulatszám: 1300 f/p
Zajszint: 59 dB (mosásnál)
 76 dB (centrifugálásnál)

Komfort Töltősúly: 5,5 kg
Nyomógombos centrifuga választó 

100-1300 f/p, centrifuga nélkül
Nagy piktogramos LCD-kijelző: mosási 

folyamat-, gyerekzár-, időprogramozás-, 
maradékidő kijelzésére

Programmódosító gombok: gyorsmosás, 
intenzív mosás, plusz öblítés, vasalásköny-
nyítő program

Elektronikus vezérlés
Többszörös vízvédelmi rendszer
Súlyautomatika
Felsővizes mosási technika
Túlhabzás figyelés
Könnyen mozgatható, parkolható
Gombnyomásra működő ajtó

Töltősúly: 5,5 kg
Nyomógombos centrifuga választó 

100-1300 f/p, centrifuga nélkül
Digitális kijelző: időprogramozásra és 

maradékidő kijelzésre
Programmódosító gombok: előmosás, 

intenzív mosás, plusz öblítés, vasalásköny-
nyítő program 

Elektronikus vezérlés
Súlyautomatika
Felsővizes mosási technika
Túlhabzás figyelés
Gombnyomásra működő ajtó

Töltősúly: 5,5 kg
Forgatógombos centrifugafordulatszám- 

választó 100-1000 f/p, centrifuga nélkül 
3 db többfunkciós LED-kijelző: 

állapotjelzés, hibadiagnosztika
Programmódosító gombok: előmosás, 

intenzív mosás, plusz öblítés, vasalásköny-
nyítő program 

Elektronikus vezérlés
Többszörös vízvédelemi rendszer
Súlyautomatika
Felsővizes mosási technika
Habzásfigyelés
Kézi- és különleges gyapjúmosó program

Készülék méret
(ma x szé x mé)

900 x 400 x 620 mm 900 x 400 x 620 mm 900 x 400 x 620 mm

Felültöltős mosógépek
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WT 46W560BY WT 46S514BY*

40%

super40 Outdoor Ing/blúz
vasaláskönnyítő
program

varioSoft dob

ÚJ

super40 Outdoor
activeSteam
technology

vasaláskönnyítő
program

varioSoft dob

Kivitel blueTherm kondenzációs szárító blueSteam kondenzációs szárító

Programok Teljesen elektronikus egy gombos 
programválasztó valamennyi programhoz 
és időprogramhoz

Egyéb programok: rövid, gyapjú, mix, 
outdoor ruha szárítás

Szuper 40 perces program, ing/business

Teljesen elektronikus egy gombos 
programválasztó valamennyi programhoz 
és időprogramhoz

Egyéb programok: rövid, gyapjú, mix, 
outdoor ruha szárítás

Szuper 40 perces program, dessous, 
hétköznapi és business ruházat frissítése 
gőzzel, vasaláskönnyítő program gőzzel 
pl.: pamut, ágynemű és business ing

Környezet és 
biztonság

Fogyasztási értékek:
(pamut szekrényszáraz szárítás esetén)
1400 f/p. centrifuga után
 1,61 kWh/106 perc
1000 f/p. centrifuga után
 1,9 kWh/124 perc
Zajszint: 65 dB (szárításnál)

heathPump technológia meleg levegő 
előállítására

40% energia-megtakarítás a normál A 
fogyasztáshoz képest

Fogyasztási értékek:
(pamut szekrényszáraz szárítás esetén)
1400 f/p. centrifuga után
 3,7 kWh/105 perc
1000 f/p. centrifuga után
 4,5 kWh/122 perc
Zajszint: 62 dB (szárításnál)

Komfort Töltősúly: 7 kg
LCD-display: maradékidő kijelzés, 

időprogramozás, programlefutás, 
kiegészítő funkciók

Érintős kezelőpanel: start/stop, kímélő, 
vasaláskönnyítés, menü

Belső dobvilágítás, nagyméretű 
nemesacél dob

selfCleaning, automatikus kondenzátor 
tisztítás

Készülék és érintőgomb zár
Akusztikus hangjelzés a program végén

Összeépítő keret: 
összeépíthető minden 60 cm-es elöltöltős 
mosógéppel, kivée a WM...A.. típusok

Töltősúly: 8 kg
Piktogramos digitális kijelző: maradékidő 

kijelzés, időprogramozás, programlefutás, 
kiegészítő funkciók

Érintős kezelőpanel: start, kímélő, szuper 
kímélő, vasaláskönnyítés, egyéb opciók, 
programváltoztatási lehetőség

 Belső dobvilágítás, nagyméretű 
nemesacél dob

Akusztikus hangjelzés a program végén és 
a kondenzvíz tartály ürítésére

Összeépítő keret: 
összeépíthető minden 60 cm-es elöltöltős 
mosógéppel, kivée a WM...A.. típusok

Készülék méret
(ma x szé x mé)

842 x 598 x 625 mm 842 x 598 x 625 mm

Szárítógépek

* Beérkezéstől függően.
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A frissesség új dimenziója.
Új energiatakarékos hűtő-fagyasztó kombinációk.
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Megtakarítási lehetőség: 
jobb energiaosztályú készülékkel. 

Minél modernebb egy háztartási készülék kialakítása, 
annál kevesebb erőforrást használ fel. Minél takaréko-
sabban működik egy készülék, annál jobb energiaosz-
tályba sorolják. Minél energiahatékonyabb készüléket 
választ, annál kevesebb lesz az energiaszámlája.

Aktív noFrost technika 

Az Aktív noFrost technikával készült készülékek 
számára a deresedés, az állandó leolvasztás 
ismeretlen fogalmak. A noFrost technika elvonja a belső 
térben keringő levegő nedvességtartalmát és a készülé-
ken kívül elpárologtatja, megakadályozva ezzel a belső 
tér jegesedését.

noFrost

Akár 45% árammegtakarítás 
és környezetvédelem: 

Az energia címke megkönnyíti a hűtő-fagyasztó 
kombinációk egymás közti összehasonlítását. 
A Siemens hűtők a leggazdaságosabban működtethető 
„A++”, „A+” és „A” energiaosztályba tartoznak, melyet az 
új típusú takarékos kompresszorok alkalmazásával érnek 
el. Ez a vásárlásnál azért fontos tulajdonság, mert felmé-
rések szerint a háztartások energia-fogyasztásának kb. 
30%-át a hűtő-fagyasztó készülékek teszik ki.

A jó hűtő- és fagyasztószekrények optimálisan frissen tartják az élelmiszereket, és ezért napi 24 órában dolgoznak és fogyaszt-
ják az áramot. A hűtőszekrények áramfogyasztása a teljes háztartási energiafelhasználásnak körülbelül az 1/3-át teszik ki. 
Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen készüléket választ. A Siemens ecoPlus hűtőszekrényei különösen energia hatékonyak, 
így nem csak a hűtőben tárolt ételek maradnak sokáig frissek, de az Ön áramszámláját is alacsonyan tartják. Ezt az ecoPlus 
jelölést azok a készülékek kaphatják meg, amelyek rendelkeznek olyan technológia innovációkkal, mint a kiemelkedő haté-
konyságú szigetelés vagy a fogyasztásoptimalizáló dinamikus kompresszor. Ezekkel az újításokkal a Siemens elérte, hogy 
a hűtő-fagyasztó kombinációk fogyasztása 63%-kal* csökkent.

Hűtse le ételeit és energiafogyasztását.

Siemens hűtőkészülékek energia szükségleteinek 
összehasonlítása 1994-es és 2009-es modelleknél. 

Energiafelhasználás 100 literenként 24 óra alatt*.

* Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényt, fagyasztószekrényt és hűtő-
fagyasztó kombinációt normál program melletti energia  szükségleteit, 
egy-egy hasonló tudású 1994-es készülékekkel.
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Még nagyobb higiénia a Siemens hűtőkben – 
Antibakteriális rendszer

Az antibaktéria egy ezüst alapú, természetes 
bevonat a hűtő falán és az ajtó belső oldalán, amely 
hatásosan gátolja a baktériumok szaporodását és 
fejlődését a készülék teljes élettartama alatt. 
Így segít megóvni Ön és családja egészségét, valamint 
megőrizni az ételek frissességét.

antiBacteria

Rugalmas kényelem: easyLift üvegpolcok.

Nagyobb méretű élelmiszerek elhelyezésekor nem szük-
séges a hűtőtér átpakolása. A side by side hűtők eseté-
ben sínnel ellátott üvegpolcoknál játszva be tudja állítani 
a kívánt magasságot. Ez a funkció a teljesen bepakolt 
polcok esetén is működik! És egyetlen kézzel!

Optimális hőmérséklet élelmiszerei számára: 
freshProtectbox®

A freshProtectbox® hűtőszekrényének luxus tartozéka. 
Hőmérséklete egyénileg állítható a hűtőrész hőmérsékleté-
től függetlenül (4 °C, 2 °C vagy 0 °C). Ezen tároló fiók ideális 
hely ínyenc finomságainak elhelyezésére, melyek frissessé-
gének megőrzése különösen fontos az Ön számára.

Szuperhűtés és -fagyasztás.

Két nagyon praktikus funkció, amelynek akkor látjuk 
igazán hasznát, ha frissen vásárolt élelmiszereket helye-
zünk be a készülékünk hűtő vagy fagyasztórészébe. 
Egy gombnyomásra előkészíthető a megfelelő hőmér-
séklet az újonnan vásárolt élelmiszereknek, így az adott 
tér hőmérséklete nem emelkedik meg, és az ott lévő már 
 hűtött illetve fagyasztott élelmiszerek tovább őrzik meg 
minőségüket. A bekapcsolástól számított 6 óra múlva 
ezek a funkciók automatikusan kikapcsolnak.

Minden igényre, minden ízlésre. 

A Siemens hűtők belső formatervezése, nagy rakodó-
felületei, praktikus beosztása, attraktív berendezése, 
üvegpolcai, üvegtartói, páratartalom szabályzóval
felszerelt zöldség- és gyümölcstartói, valamint a formai 
elemekhez társuló modern technikai és higiéniai
megoldások egytől-egyig a felhasználó kényelmét és
biztonságát szolgálják.

vitaFresh: háromszor frissebb 

A Siemens vitaFresh hűtője biztosítja 
az élelmiszerek hosszantartó frissességének 
megháromszorozódását a 0 ºC-os tároló rész segítségével. 
Ezen tároló rekeszeknél nemcsak a hőmérséklet, hanem 
a kétféle nedvesség-tartalom is jelentős szerepet játszik.

vitaFresh

twinCenter

A hatalmas hűtőtér és design 
kedvelőinek találták ki az 
Észak-Európában méltán nép-
szerű twinCentert. A két sza-
badonálló készülék (hűtő-
szekrény és fagyasztó) egy 
összépítőkerettel rögzíthető. 
Stílusra hasonlít az amerikai 
Side by side készülékekre, de 
nettó össztérfogata nagyobb 
és megjelenésének köszön-
hetően méltán válhat kony-
hánk ékkövévé.
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KA 62DP90*
Side-By-Side kombinált hűtő / fagyasztó

KA 63DA70*
Side-By-Side kombinált hűtő / fagyasztó

vitaFresh bigBox antiBacteria noFrost vitaFresh bigBox antiBacteria noFrost

Kivitel Nemesacél készülékház Nemesacél ajtó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A+, 
467 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 533 l
Nettó hűtőtér: 355 l
****-Fagyasztótér: 178 l liter
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 12 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 16 óra

Energiahatékonysági osztály: A+, 
464 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 526 l
Nettó hűtőtér: 328 l
Nettó hűtőtér: 347 l
Nettó ****-fagyasztótér: 179 l
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 12 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 16 óra

Komfort és 
biztonság

noFrost
antiBacteria
Softline-Design, Nemesacél készülékház
Külső vízadagoló, Tört jég, Jégkocka, 

Gyors jég
Gyermekzár, LED-kijelzés, Vízszűrő-csere 

jelzés
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos LCD kijelzés
Holiday-mód, Eco-mód
Belső vízszűrő
Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer, 

memória funkcióval
Görgők elöl és hátul
Szellőzés az elülső lábazaton keresztül

noFrost
antiBacteria
Softline-Design, Nemesacél ajtók, 

Króm-inox oldalfalak
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos LCD kijelzés
Bárrész könnyű nyitással
Gyermekzár, LED-kijelzés, Vízszűrő-csere 

jelzés
Külső vízadagoló, Tört jég, Jégkocka, 

Gyors jég
Holiday-mód,  Eco-mód
Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer, 

memória funkcióval
Belső vízszűrő
Görgők elöl és hátul
Szellőzés az elülső lábazaton keresztül

Hűtőrész Szuperhűtés
Dinamikus Multi-Airflow rendszer
4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható 

magasságú, 1 kihúzható
Krómozott palacktartó rács
Páratartalom-szabályzás
2 zöldségtartó teleszkópos sínen
FreshProtectbox (19 l) teleszkópos sínen
4 ajtórekesz, ebből 1 fokozatmentesen 

állítható
Italosdoboz-tartó alumíniumból 

Szuperhűtés
Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható 

magasságú, 1 kihúzható, 1 EasyLift, 
könnyen állítható üvegpolc

Krómozott palacktartó rács
Páratartalom-szabályzás
2 zöldségtartó teleszkópos sínen
FreshProtectbox (19 l) teleszkópos sínen
Italosdoboz-tartó alumíniumból 

Fagyasztórész Szuperfagyasztás
2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”
4 tárolórekesz az ajtón 

(kivehető és lehajtható)
Automatikus jégkészítő

Szuperfagyasztás 
3 biztonsági üvegpolc
2 átlátszó fagyasztófi ók, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”
4 tárolórekesz az ajtón 

(kivehető és lehajtható)
Automatikus jégkészítő

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1760 x 910 x 760 mm 1760 x 910 x 760 mm

coolDuo Side by side hűtők

* Beérkezéstől függően.



21

 

KA 58NP90 KA 60NA40

bigBox antiBacteria noFrost bigBox antiBacteria noFrost

Kivitel Side-by-Side kombinált hűtő/fagyasztó Side-by-Side kombinált hűtő/fagyasztó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A, 
522 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 500 l
Nettó hűtőtér: 330 l
****-Fagyasztótér: 170 liter
Zajszint: 45 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 10 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 5 óra

Energiahatékonysági osztály: A, 
522 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 504 l
Nettó hűtőtér: 334 l
****-Fagyasztótér: 170 liter
Zajszint: 45 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 10 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 5 óra

Komfort és 
biztonság

noFrost
Nemesacél készülékház
Elektronikus hőmérsékletszabályozás 

külön-külön a hűtő- és fagyasztórészhez, 
digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és 
zár-állapot kijelzés

Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási 
lehetőség, világított adagolóval

Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és fagyasztótér-
re egyaránt

Vízszűrő
Görgők elöl és hátul

noFrost
Jégkocka, jégkása és ivóvíz gombnyomásra
Bárrész
Softline-Design, inoxlook
Elektronikus hőmérsékletszabályozás 

külön-külön a hűtő- és fagyasztórészhez, 
digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és 
zár-állapot kijelzés

Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási 
lehetőség, világított adagolóval

Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és 
fagyasztótérre egyaránt

Vízszűrő
Görgők elöl és hátul

Hűtőrész Dinamikus Multi-Airflow rendszer
Szuperhűtés
3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható 

magasságú, egy meghosszabítható polc
3 átlátszó fiók, ebből 1 átlátszó fiók hő-

mérséklete külön állítható
1 borosüveg tartó
4 tárolórekesz az ajtón
Vaj-/sajttartó
2-részes belső világítás

Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
Szuperhűtés
3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható 

magasságú, egy meghosszabítható polc
3 átlátszó fi ók
4 tárolórekesz az ajtón
Vaj-/sajttartó
2-részes belső világítás

Fagyasztórész noFrost
Szuperfagyasztás
3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható 

magasságú, egy meghosszabítható polc
2 átlátszó fagyasztófiók
4 tároló az ajtón a fagyasztótérben, 

ebből 3 billenthető
Belső világítás

noFrost
Szuperfagyasztás
3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható 

magasságú, egy meghosszabítható polc
2 átlátszó fagyasztófi ók
4 tároló az ajtón a fagyasztótérben, ebből 

3 billenthető
Belső világítás

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1810 x 900 x 740 mm 1800 x 900 x 730 mm
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KG 28FM50* KS 38RS50
Hűtőszekrény összeépíthető

GS 32NS50
Fagyasztószekrény összeépíthető

ÚJ

vitaFresh extra csendes

ÚJ

antiBacteria extra csendes noFrost

ÚJ

Kivitel coolMedia twinCenter twinCenter

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A+, 
281 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 269 l
Nettó hűtőtér: 156 l
Nettó ****-fagyasztótér: 53 l
Zajszint: 39 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 15 óra
Jobboldali ajtónyitás

Energiahatékonysági osztály: A+, 
144 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 355 l
Zajszint: 39 dB (re 1 pW)
Baloldali ajtónyitás

Energiahatékonysági osztály: A+, 
305 kWh/év fogyasztás

Nettó ****-fagyasztótér: 247 l
Zajszint: 43 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás

Komfort és 
biztonság

Fekete üvegajtó, lakkozott oldalfalak 
metál keretben

Különálló ajtók elegáns, lekerekített 
alumínium fogantyúval

Üveglap mögé épített 17’’ LCD display
16:9 képarány
Érintőképernyős vagy távirányítós vezérlés
Ajtóba épített két hangszóró
Antenna és Audio/Video csatlakozás
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer
Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Fekete üvegajtó
antiBacteria
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
1 kompresszor / 1 hűtőkör
Ajtónyitás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul
Összeépítő keret (KS12Z493)

Fekete üvegajtó
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
1 kompresszor / 1 hűtőkör
noFrost
Multi-Alarm-System: memória funkcióval, 

nyitott ajtó és hálózati áramszünet 
fi gyelmeztetéssel

Ajtónyitás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul
Összeépítő keret (KS12Z493)

Hűtőrész Szuperhűtés
4 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 

3 állítható magasságú
2 átlátszó zöldségtartó
2 vaj-/sajttartó
0 °C-os VitaFresh-zóna (60 l)
vitaFresh „páradús” tárolófiók páratarta-

lom-szabályzással (kb. 95% páratartalomig)
vitaFresh „száraz” tárolófiók teleszkópki-

húzóval, (kb. 50% páratartalommal)
Belső világítás a hűtőtérben

Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
7 biztonsági üvegpolc, ebből 6 állítható 

magasságú, 1 osztott
Kihúzható fi ók
4-részes, lehajtható palacktartó
Átlátszó zöldségtartó páratartalom 

szabályzási lehetőséggel
2 vaj-/sajttartó
5 ajtórekesz, nagy méretű
Kripton világítás

Fagyasztórész *(***)-os fagyasztórész
Szintenkénti fagyasztás
3 átlátszó fagyasztófiók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Szuperfagyasztás
3 intenzív fagyasztófi ók, átlátszó fedéllel
5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1900 x 640 x 650  mm 1860 x 600 x 650 mm 1860 x 600 x 650 mm

Prémium hűtőkészülékek: coolMedia, twinCenter, vitaFresh

* Beérkezéstől függően.
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KG 39FP98 KG 49NA94

vitaFresh antiBacteria noFrost extra csendes antiBacteria noFrost Ujjlenyomatmentes

Kivitel Kombinált hűtő / fagyasztó, VitaFresh Kombinált hűtő / fagyasztó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A+, 
319 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 309 l
149 l literes hűtőtér (+ 4 °C-tól + 8 °C-ig)
Nettó ****-fagyasztótér: 68 l
Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A+, 
329 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 389 l
Nettó hűtőtér: 307 l
Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 18 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort és 
biztonság

noFrost
antiBacteria
Nemesacél készülékház
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

a hűtő- és fagyasztótérre külön-külön, 
LCD kijelző, áramfelhasználás jelzése, 
Bottle-Timer

Multi-Alarm-System: memória funkcióval 
és nyitott ajtó figyelmeztetéssel

Állítható lábak elöl, görgők hátul
Extra csendes

noFrost
antiBacteria
Nemesacél, ujjlenyomatmentes 

készülékház
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
Aktívszén-szűrő a frisslevegő biztosításhoz
Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőrész Szuperhűtés
Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 

magasságú, 1 osztott
Világított alsó üvegpolc
Palacktartó
Belső világítás
2 VitaFresh „száraz” tárolófiók (kb. 50% 

páratartalommal), teleszkópos sínen
35 literes vitaFresh „páradús” tárolófiók 

páratartalom-szabályzással (kb. 95% 
páratartalomig), teleszkópos sínen

Szuperhűtés
Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
coolBox (-2 °C és +3 °C közöti hőmérséklet)
4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 

magasságú, 1 osztott
Krómozott palacktartó rács
Italosdoboz-tartó alumíniumból
2 átlátszó zöldségtartó páratartalom 

szabályzási lehetőséggel
Belső világítás

Fagyasztórész Szuperfagyasztás
3 átlátszó fagyasztófiók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Szuperfagyasztás
1 intenzív fagyasztófi ók, mely Pizza-Box-ot 

és jégkockakészítőt tartalmaz
4-szeres biztonsági rendszer
2 átlátszó fagyasztófi ók
Fagyasztási naptár

Készülék méret
(ma x szé x mé)

2000 x 600 x 650 mm 2000 x 700 x 650 mm
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KG 36NP74 KG 39NX73 KG 36NY40

antiBacteria noFrost antiBacteria bigBox noFrost antiBacteria extra csendes noFrost

Kivitel Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A+, 
280 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 287 l
Nettó hűtőtér: 221 l
Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 17 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A, 
383 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 315 l
Nettó hűtőtér: 221 l
Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 18 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A, 
352 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 287 l
Nettó hűtőtér: 221 l
Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 17 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort 
és biztonság

noFrost
antiBacteria
Domborított kivitel, Nemesacél ajtók, 

Króm-inox oldalfalak
Elektronikus hőmérsékletszabályozás 

LCD-kijelzőn keresztül, energiafl ehasz-
nálás-kijelzés, Holiday-mód, Eco-mód és 
gyermekzár

Aktívszén-szűrő a frisslevegő biztosításhoz
Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

noFrost
antiBacteria
Domborított kivitel , Nemesacél
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés a 
fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel 
beállítható

Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

noFrost
antiBacteria
Domborított kivitel, Inoxlook
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés a 
fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel 
beállítható

Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőrész Szuperhűtés
Dinamikus Multi-Airflow rendszer
coolBox (-2 °C és +3 °C közöti hőmérséklet)
3 biztonsági üvegpolc, ebből 

2 állítható magasságú, 1 osztott
Kihúzható fiók
Krómozott palacktartó rács
2 átlátszó zöldségtartó hullámos 

aljzattal, páratartalom-szabályozással
Belső világítás

Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
coolBox (-2 °C és +3 °C közöti hőmérséklet)
4 biztonsági üvegpolc, ebből 

3 állítható magasságú, 1 osztott
Palacktartó
2 átlátszó zöldségtartó hullámos 

aljzattal
Belső világítás

Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
coolBox (-2 °C és +3 °C közöti hőmérséklet)
4 biztonsági üvegpolc,  ebből 2 

állítható magasságú
Krómozott italosdoboz-tartó
2 átlátszó zöldségtartó
Variálható tojástartó
Belső világítás

Fagyasztórész Szuperfagyasztás
3 átlátszó fagyasztófiók
Fagyasztási naptár
3 jégkockatartó

Szuperfagyasztás
3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Szuperfagyasztás
3 fagyasztófi ók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1850 x 600 x 650 mm 2000 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 650 mm

Kombinált hűtő/fagyasztók, alsó fagyasztóval
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KG 39VX47 KG 36VX47

antiBacteria extra csendes antiBacteria extra csendes

Kivitel Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A++, 
214 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 351 l
Nettó hűtőtér: 260 l
Nettó ****-fagyasztótér: 91 l
Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 4 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A++, 
206 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 312 l
Nettó hűtőtér: 225 l
Nettó ****-fagyasztótér: 87 l
Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 4.5 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort és 
biztonság

antiBacteria
Domborított kivitel, Inoxlook 
Állítható lábak elöl, görgők hátul

antiBacteria
Domborított kivitel, Inoxlook 
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőrész 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, 1 osztott

4-részes, lehajtható palacktartó
Átlátszó zöldségtartó
Belső világítás

4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 
magasságú, 1 osztott

4-részes, lehajtható palacktartó
Átlátszó zöldségtartó
Belső világítás

Fagyasztórész Szintenkénti fagyasztás
3 átlátszó fagyasztófiók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Szintenkénti fagyasztás
3 átlátszó fagyasztófiók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Készülék méret
(ma x szé x mé)

2000 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 650 mm

A++ kombinált/hűtő fagyasztó
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KG 39VX04 KG 36VY40 KG 36VY30

antiBacteria extra csendes antiBacteria extra csendes antiBacteria extra csendes

Kivitel Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A+, 
301 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 347 l
Nettó hűtőtér: 260 l
Nettó ****-fagyasztótér: 87 l
Zajszint: 40 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 4 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A+, 
287 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 312 l
Nettó hűtőtér: 225 l
Nettó ****-fagyasztótér: 87 l
Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 4 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A+, 
274 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 311 l
Nettó hűtőtér: 224 l
Nettó ****-fagyasztótér: 87 l
Zajszint: 41 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 4 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort 
és biztonság

antiBacteria
Domborított kivitel, Fehér
Állítható lábak elöl, görgők hátul

antiBacteria
Domborított kivitel, Inoxlook
1 kompresszor / 1 hűtőkör
Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

antiBacteria
Domborított kivitel, Fehér
1 kompresszor / 1 hűtőkör
Ajtózárás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőrész 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható 
magasságú, 1 osztott

4-részes, lehajtható palacktartó
Átlátszó zöldségtartó
Belső világítás

4 biztonsági üvegpolc, ebből 
3 állítható magasságú, 1 osztott

 Kihúzható fiók
Krómozott palacktartó rács
2 átlátszó zöldségtartó
Belső világítás

5 biztonsági üvegpolc, ebből 
4 állítható magasságú, 1 osztott

Kihúzható fi ók
Krómozott palacktartó rács
2 átlátszó zöldségtartó
Belső világítás

Fagyasztórész Szintenkénti fagyasztás
3 átlátszó fagyasztófi ók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Szintenkénti fagyasztás
3 átlátszó fagyasztófiók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Szintenkénti fagyasztás
3 átlátszó fagyasztófi ók
Fagyasztási naptár
Jégkockatartó

Készülék méret
(ma x szé x mé)

2000 x 600 x 650  mm 1850 x 600 x 650 mm 1850 x 600 x 650 mm

Kombinált hűtő/fagyasztók, alsó fagyasztóval
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KD 40NA74 KD 30NX43

antiBacteria noFrost antiBacteria noFrost

Kivitel Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A+, 
321 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 381 l
Nettó hűtőtér: 298 l
Nettó ****-fagyasztótér: 83 l
Zajszint: 43 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 17 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A, 
344 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 274 l
Nettó hűtőtér: 211 l
Nettó ****-fagyasztótér: 63 l
Zajszint: 45 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 6 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 16 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort és 
biztonság

noFrost
antiBacteria
Domborított kivitel ,Nemesacél ajtók
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
Aktívszén-szűrő a frisslevegő biztosításhoz
Állítható lábak elöl, görgők hátul

noFrost
antiBacteria
Domborított kivitel, Inoxlook
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés 
a fagyasztórészhez; a hűtőrész 
kézzel beállítható

Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőrész Szuperhűtés
Dinamikus Multi-Airflow rendszer
Hűtött ajtórekesz
Dinamikus Multi-Airflow rendszer
Hűtött ajtórekesz
coolBox (-2 °C és +3 °C közöti hőmérséklet)
Beépített italos-doboz tartó
4 biztonsági üvegpolc, ebből 

3 állítható magasságú, 1 osztott
Krómozott palacktartó rács
Kihúzható fiók
2 átlátszó zöldségtartó hullámos 

aljzattal, páratartalom-szabályozással

Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
Hűtött ajtórekesz
coolBox (-2 °C és +3 °C közöti hőmérséklet)
2 biztonsági üvegpolc, ebből 

2 állítható magasságú, 1 osztott
Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
Nagy ajtó-rekeszek
Belső világítás

Fagyasztórész Szuperfagyasztás
Gyorsfagyasztó rekesz
Jégkockatartó
Belső világítás
Ajtózárás segítő

Szuperfagyasztás
Gyorsfagyasztó rekesz
Jégkockatartó
Ajtózárás segítő

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1850 x 700 x 650 mm 1700 x 600 x 650 mm

Kombinált hűtő/fagyasztók, felső fagyasztóval
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KS 34RV42 KS34RV00IE

antiBacteria extra csendes antiBacteria extra csendes

Kivitel Hűtőszekrény Hűtőszekrény

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A, 
175 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 321 l
Zajszint: 39 dB (re 1 pW)
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Energiahatékonysági osztály: A, 
175 kWh/év fogyasztás

Nettó össztérfogat: 321 l
Zajszint: 39 dB (re 1 pW)
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort és 
biztonság

antiBacteria
Softline-Design, Inoxlook
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
Ajtónyitás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

antiBacteria
Softline-Design, Fehér
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
Ajtónyitás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Hűtőrész Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
Szuperhűtés
7 rakodópolc, ebből 6 biztonsági üvegből, 

állítható magasságú
Kihúzható fiók
4-részes, lehajtható palacktartó
Átlátszó zöldségtartó páratartalom 

szabályzási lehetőséggel
2 vaj-/sajttartó
Belső világítás

Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
Szuperhűtés
7 rakodópolc, ebből 6 biztonsági üvegből, 

állítható magasságú
Kihúzható fi ók
4-részes, lehajtható palacktartó
Átlátszó zöldségtartó páratartalom 

szabályzási lehetőséggel
2 vaj-/sajttartó
Belső világítás

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1710 x 600 x 650 mm 1710 x 600 x 650 mm

Egyajtós hűtőszekrények
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GS 36NA31 GS 28NA21 GS 26VV31

bigBox noFrost extra csendes bigBox noFrost bigBox extra csendes

Kivitel Szabadonálló fagyasztószekrény Szabadonálló fagyasztószekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Műszaki adatok Energiahatékonysági osztály: A++, 
242 kWh/év fogyasztás

Nettó ****-fagyasztótér: 296 l
Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 24 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 30 óra

Energiahatékonysági osztály: A+, 
286 kWh/év fogyasztás

Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
Zajszint: 43 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 24 óra

Energiahatékonysági osztály: A+, 
248 kWh/év fogyasztás

Nettó ****-fagyasztótér: 199 l
Zajszint: 40 dB (re 1 pW)
Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
Visszamelegedési idő: 20 óra
Jobboldali ajtónyitás, megfordítható

Komfort 
és biztonság

Softline-Design, Fehér
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos digitális kijelzés
Multi-Alarm-System: memória funkcióval, 

nyitott ajtó és hálózati áramszünet fi gyel-
meztetéssel

Ajtónyitás segítő
Szállítást segítő fogantyúk
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Softline-Design, Fehér
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 

pontos digitális kijelzés
Multi-Alarm-System: memória funkcióval, 

nyitott ajtó és hálózati áramszünet fi gyel-
meztetéssel

Ajtónyitás segítő
Szállítást segítő fogantyúk
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Softline-Design, Fehér
Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
Ajtónyitás segítő
Állítható lábak elöl, görgők hátul

Fagyasztórész noFrost
Szuperfagyasztás
2 intenzív fagyasztófiók átlátszó fedéllel, 

ebből 1 rekesz mint pizza-box, 
jégkockatartóval

5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 
1 nagyméretű „Big-Box”

Fagyasztási naptár
Belső világítás

noFrost
Szuperfagyasztás
5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”
Fagyasztási naptár
Belső világítás
Jégkockatartó

Szintenkénti fagyasztás
Szuperfagyasztás
Figyelmeztető jelzés
1 fagyasztófi ók, átlátszó ajtóval
5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 

1 nagyméretű „Big-Box”
Fagyasztási naptár

Készülék méret
(ma x szé x mé)

1700 x 700 x 750  mm 1700 x 600 x 650 mm 1560 x 600 x 650 mm

Fagyasztószekrények
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Páratlanul gyors és alapos:
speedMatic mosogatógép generáció.
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Extrém gyors, extrém alapos és extrém takarékos: 
speedMatic mosogatógépek a Siemens-től.

Világ-
újdonság

zeolith® szárítás

Az új, energia- és időtakarékos szárítás:

A Siemens egyes szabadonálló mosgatógépeinek egyedi újdonsága 
a Zeolith®-tal történő energiatakarékos szárítás. Ezen ásvány 
tulajdonsága, hogy megköti a vizet, miközben hőt bocsájt ki.

 Ezt használja fel a Siemens mosogatógép, miközben csökkenti az energiafogyasztást 
és javítja a szárítás hatékonyságát. A normál program Zeolith szárítással mindössze 
125 percet vesz igénybe,ami szintén világrekord.

Magas nyomással tisztítani, egyetlen gombnyomással energiát 
megtakarítani: energySave

Az energySave gomb aktiválásával a Siemens speedMatic mosogató Zeolith® -tal 
még kevesebb energiát használ fel. Az áramfogyasztás 0,97kWh a szinte hihe-
tetlen 0,83kWh-ra csökken, természetesen a kiváló mosogatási végeredmény 
megtartásával.

energySavemegtakarítás

víz

 Víz – és árammegtakarítás: 7 l vízfogyasztással. (EcoStar)

Az EcoStar mosogatógépek vízfogyasztása normál program esetén egy egyedülálló konstrukció révén 7 literre 
lecsökkent. Így a mosogatógépnek kevesebb vizet kell felmelegítenie. Ezzel nem csak vizet, de áramot is 
megtakaríthat. A sok újdonság mellett mindenesetre egy dolog változatlan: a tökéletes mosogatási eredmény. 

20091994

akár

–35  %

0.07
kWh

0,11
kWh

20091994

akár

–55  %

0,71l*0,58l

Siemens mosogatógépek energia- és vízszükségleté-
nek összehasonlítása 1994-es és 2009-es modelleknél. 

Mosogatásonként, terítékenként*

* Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógép normál program melletti 
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es készülékekkel.
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A mosogatószer maximális erőkifejtése: a dosierAssistent új mosogatószer adagolóval.

A mosogatógépben leginkább felhasznált mosogatószer típus manapság a tabletta. Régebben a tabletták 
a mosogatási folyamat során a mosogatógépben nem voltak kontrollálhatók, és ezért nem mindig tudták 
kifejteni teljes hatásukat. Ezt most tökéletesen megoldja a forradalmian új dosierAssistent, az új mosogatószer 

adagoló. A mosogatótabletta kiesik a mosogatószert tároló kamrából közvetlenül a felső kosár élén elhelyezett tartóba. 
A mosogatás folyamán a tabletta célzottan és ellenőrzötten, mindig a megfelelő időben oldódik fel. Így Ön mindig 
tökéletes mosogatási eredményt fog kapni. Természetesen a dosierAssistent-tel továbbra is használhat por- és gél 
állagú mosogatószert egyaránt.

Maximális rugalmasság az edények, 
az étkészlet, a poharak és az evőeszközök 
számára: varioFlexPlus-kosár.

Az új típusú prémiumkosarak maximális kényel-
met és rugalmasságot kínálnak a felső és az alsó kosarakba való bepakoláskor. 
Ez azt jelenti például, hogy az alsó kosárban található pohártartóban 12 boros 
pohár, a felső kosárban pedig 6 boros pohár helyezhető el. A felső és alsó kosár-
ban az edények elhelyezéséhez a tüskesor állítható. Miután a kosarak mélysége 
4 cm-rel megnőtt, így 12 helyett 13 teljes teríték pakolható be. Új a felső kosár 
3 fokozatban való magasság állítási lehetősége is a rackmatic rendszer által, 
mely tovább növeli a bepakolás kényelmét.

rackMatic varioFlexPlus

Új

Több variációs lehetőség: a vario kosár.

A vario kosár egy harmadik kosár, amely a különleges formájának kö-
szönhetően nem csak az evőeszközöknek, hanem a merőkanalaknak, 
a salátás kanalaknak, sőt még a kisebb méretű edényeknek is helyet 
biztosít. Így az alsó kosárban nincs szükség külön evőeszköz tartóra. A 
vario kosárnak köszönhetően most már 14 teríték fér el a speedMatic 
mosogatógépekben.

dossierAssistent
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Fele annyi idő alatt mosogat és szárít: varioSpeed. 

Miért várna hosszú ideig a tiszta edényekre, ha fele annyi idő alatt is elkészülhetnek? Csak válasszon egy 
programot* és utána egyszerűen csak nyomja meg a varioSpeed gombot. Ennek következtében máris 
lecsökken a mosogatási idő 50%-kal. A felezett időről pedig tájékoztatást ad a maradékidő kijelző. 
Természetesen tökéletes mosogatási eredményt fog kapni, edényei ragyogóan tiszták és szárazak lesznek.
*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra.

Fent kíméletes, lent erős víznyomás: az intenzívZóna.

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

Steril mosogatás: Higiéniai-opció

A higiéniai-program választásával eltávolítható minden baktérium, a 99,9%-kal megnövelt szárítási hőmérséklet 
segítségével. Függetlenül a választott mosogatási programtól a szárítás alatt  egy kiegészítő fűtés is működésbe 
lép. A szárítás több, mint 70 ºC-on történik. A higiéniai-opció különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és 
bébieszközök alapos mosogatásra.

Kismennyiségű mosogatnivaló: fél töltet mosogatási lehetőség

Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van, használja a fél töltet programot. 
Az időmegtakarítás mellett ezzel a funkcióval kb. 30% energiával és vízzel mosogathat.

varioSpeed

IntenzívZóna

higiénia

Alig hallható, tökéletes tisztaság: 
extrém halk mosogatás. 

A Siemens mosogatógépek beépített hangszigetelő rendszerrel rendelkeznek, így rendkívül csendesen működnek. 
A pumpa, amely a vizet a mosogatógépből kipumpálja, felméri a rendelkezésre álló víz mennyiségét, majd 

ez a funkció lekapcsol, amint több víz nem áll rendelkezésre. Így nem keletkezik a program futásakor az ismert kellemetlen 
pumpazaj. Tehát a leghalkabb Siemens mosogatógép csak 40 dB zajszinttel működik – amely halkabb, mint egy számítógép.

Extrém halk

Tökéletesen tiszta edények rövid idő alatt.
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SN 26T592EU*
(nemesacél)

SN 26T890EU
(silver-inox)

SN 25M882EU*
(silver-inox)

ÚJ

vízzeolith® szárítás varioSpeed IntenzívZóna energySave

20%

ÚJ

víz varioSpeed IntenzívZóna higiénia vario kosár

ÚJ

víz varioSpeed varioFlexPlus vario kosár

Kivitel Automata speedMatic 60 cm 
mosogatógép

Automata speedMatic 60 cm 
mosogatógép

Automata speedMatic 60 cm 
mosogatógép (Eco-star)

Programok 2x6 program: auto 65-75 ºC, 
auto 45-65 ºC, auto 35-45 ºC, eco 50 ºC, 
gyors 45 ºC, előmosogatás

4 opcionális funkció: varioSpeed, 
intenzívZóna, energySave (0,83 kWh) 
féltöltet

2x6 program: auto 65-75 ºC, 
auto 45-65 ºC, auto 35-45 ºC, eco 50 ºC, 
gyors 45 ºC, előmosogatás

4 opcionális funkció: varioSpeed, 
intenzívZóna, higiénia opció, féltöltet

2x5 program: intenzív 70 ºC, 
auto 45-65 ºC, eco 50 ºC, gyors 45 ºC, 
előmosogatás

2 opcionális funkció:
varioSpeed, féltöltet

Környezet és 
biztonság

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  10 liter és 0,98 kWh 

Extra csendes:  41 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás
Mechanikus gyerekzár
20% energia-megtakarítás a normál A 

fogyasztáshoz képest

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  10 liter és 0,98 kWh 

Extra csendes:  40 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás
Mechanikus gyerekzár

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  7 liter és 0,97 kWh 

Nagyon csendes:  46 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
aquaSave technológia
servoSchloss ajtózáródás
Elektronikus nyomógomb és ajtózár

Komfort Érintőgombos kezelés az ajtó felső részén
emotionLight, exkluzív belső világítás
speedMatic vízrendszer
dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
aquaSensor
Magyar szöveges funkció display
Hőcserélő, váltókar-technika
Töltöttség szenzor
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés
Energiahatékony szárítás Zeolith®-tal
Előreprogramozás 1-24 óra között
Maradékidő-kijelzés, programlefutás jelző
Üvegkímélő rendszer

Érintőgombos kezelés az ajtó felső részén
speedMatic vízrendszer
dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
aquaSensor
Magyar szöveges funkció display
Hőcserélő, váltókar-technika
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés
Előreprogramozás 1-24 óra között
Maradékidő-kijelzés, programlefutás jelző
Üvegkímélő rendszer
Töltöttség szenzor
Ujjlenyomatmentes kivitel

speedMatic vízrendszer
dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
aquaSensor
Piktogramos funkció display
Hőcserélő, váltókar-technika
Töltöttség szenzor
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés
Előreprogramozás 1-24 óra között
Maradékidő-kijelzés, programlefutás jelző
Üvegkímélő rendszer

Mosogatókosarak Terítékszám:  14
 Vario kosár a 3. szinten elhelyezve
Állítható magasságú felsőkosár, 

3 fokozatú rackMatic rendszerrel
varioFlexPlus kosár 

(felső-, alsókosár 6-6 lehajtható elem)
Talpaspohár tartó
Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
2 csészetartó az alsó- és a felső kosárban

Terítékszám:  14
 Vario kosár a 3. szinten elhelyezve
Állítható magasságú felsőkosár, 

3 fokozatú rackMatic rendszerrel
varioFlexPlus kosár 

(felső-, alsókosár 6-6 lehajtható elem)
Talpaspohár tartó
2 csészetartó az alsó- és felső kosárban

Terítékszám:  13
 Vario kosár a 3. szinten elhelyezve
Állítható magasságú felsőkosár, 

3 fokozatú rackMatic rendszerrel
varioFlex kosár (felső, alsó kosár 2-2 

lehajtható elem)
2 csészetartó az alsó- és felső kosárban

Készülék méret
(ma x szé x mé)

845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm

speedMatic mosogatógépek

* Beérkezéstől függően.
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SN 25M830EU (silver-inox)
SN 25M230EU (fehér)

SN 26E800EU*
(silver-inox)

SE 24M863EU
(silver-inox)

varioSpeed aquaStopaquaSensorvíz

ÚJ

varioSpeed aquaStopaquaSensorvíz víz aquaSensor varioSpeed aquaStopauto3in1

Kivitel Automata speedMatic 60 cm 
mosogatógép

Automata speedMatic 60 cm 
mosogatógép

60 cm Mosogatógép

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

2 opcionális funkció: varioSpeed, 
féltöltet opció

2x6 program: intenzív 70 ºC, 
auto 45-65 ºC, eco 50 ºC, gyors 45 ºC, 
kímélő 40 ºC, előmosogatás

2 opcionális funkció:
varioSpeed, féltöltet

4 program: intenzív 70 ºC, auto 55-65 ºC, 
eco 50 ºC, gyors 45 ºC, 

Opcionális funkció: varioSpeed

Környezet és 
biztonság

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  12 liter és 1,05 kWh 

Nagyon csendes:  48 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás
Elektronikus nyomógomb és ajtózár

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  12 liter és 1,05 kWh 

Nagyon csendes:  48 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  13 liter és 1,05 kWh 

Nagyon csendes:  49 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rend-

szer
Elektronikus nyomógombzár
servoSchloss ajtózáródás

Komfort speedMatic vízrendszer
dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
aquaSensor
Piktogramos funkció display
Hőcserélő, váltókar-technika
Töltöttség szenzor
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés
Előreprogramozás 1-24 óra között
Maradékidő-kijelzés, programlefutás jelző
Üvegkímélő rendszer

speedMatic vízrendszer
dosierAssistent, új mosogatószer adagoló
aquaSensor
Forgatógombos programválasztás – 

LED kijelző
Hőcserélő, váltókar-technika
Töltöttség szenzor
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés
Előreprogramozás 1-24 óra között
Maradékidő-kijelzés, programlefutás jelző
Üvegkímélő rendszer

Nyomógombos készülékkezelés
aquaSensor
Váltókar-tecnika
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Mosogatókosarak Terítékszám:  13
Állítható magasságú felsőkosár, 

3 fokozatú rackMatic rendszerrel
varioFlex kosár (3 lehajtható elem 

a felső-, 2 az alsókosárban)
Talpaspohár tartó
Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban
2 csészetartó az alsókosárban

Terítékszám:  12
Állítható magasságú felsőkosár, 

3 fokozatú rackMatic rendszerrel
vario kosár (2 lehajtható elem 

az alsókosárban)
2 csészetartó az alsókosárban

Terítékszám:  12
Állítható magasságú felsőkosár, 

rackMatic rendszerrel
vario kosár (felsőkosár 3, alsókosár 2 

lehajtható elem)
Evőeszköztartó az alsó kosárban is
2 csészetartó az alsó- és a felső kosárban

Készülék méret
(ma x szé x mé)

845 x 600 x 573 mm 845 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm

speedMatic mosogatógépek

* Beérkezéstől függően.
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SE 24E258EU SE 25E851EU
(silver-inox)

SE 25E254EU

víz aquaSensor varioSpeed aquaStopauto3in1 aquaStopauto3in1víz aquaStopauto3in1

Kivitel 60 cm Mosogatógép 60 cm Mosogatógép 60 cm Mosogatógép

Programok 4 program: auto 55-65 ºC, eco 50 ºC, 
gyors 45 ºC, előmosogatás

Opcionális funkció: varioSpeed

2x5 program: intenzív 70 ºC, 
normál 65 ºC, eco 50 ºC, gyors 45 ºC, 
előmosogatás

Opcionális funkció: féltöltet

2x5 program: intenzív 70 ºC, 
normál 65 ºC, eco 50 ºC, gyors 45 ºC, 
előmosogatás

Opcionális funkció: féltöltet

Környezet és 
biztonság

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  13 liter és 1,05 kWh 

Nagyon csendes:  49 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  13 liter és 1,05 kWh 

Nagyon csendes:  49 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  14 liter és 1,05 kWh 

Csendes:  54 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Komfort Süllyeszthető forgatógombos készülék-
kezelés 

Váltókar-tecnika
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
aquaSensor
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés
Öntisztító szűrő

Süllyeszthető forgatógombos készülék-
kezelés

Váltókar-tecnika
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Süllyeszthető forgatógombos gombos 
készülékkezelés

Váltókar-tecnika
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Mosogatókosarak Terítékszám:  12
Állítható magasságú felsőkosár, 

rackMatic rendszerrel
Lehajtható tányérbetét (2 db) az alsó 

kosárban

Terítékszám:  12
Állítható magasságú felsőkosár, 

rackMatic rendszerrel
Lehajtható tányérbetét (2 db) az alsó 

kosárban

Terítékszám:  12
Állítható magasságú felsőkosár

Készülék méret
(ma x szé x mé)

850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm

Mosogatógépek
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Mosogatógépek

 

SE 24E243EU* SE 25E259EU SF 25T053EU
(nemesacél)

ÚJ

aquaStop aquaStop aquaSensor extra csendesaquaStopauto3in1

Kivitel 60 cm Mosogatógép 60 cm Mosogatógép 45 cm Mosogatógép

Programok 2x4 program: intenzív 70 ºC, 
normál 65 ºC, eco 50 ºC, gyors 35 ºC, 
előmosogatás

Opcionális funkció: féltöltet

5 program: intenzív 70 ºC, 
normál 65 ºC, eco 50 ºC, gyors 35 ºC, elő-
mosogatás

Opcionális funkció: féltöltet

5 program: intenzív 70 ºC, auto 55-65 ºC, 
eco 50 ºC, gyors 45 ºC, előmosogatás

Környezet és 
biztonság

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  17 liter és 1,05 kWh 

Csendes:  54 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  17 liter és 1,05 kWh 

Csendes:  52 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  13 liter és 0,8 kWh 

Extra csendes:  49 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás

Komfort Süllyeszthető forgatógombos készülék-
kezelés

Váltókar-tecnika
Időprogramozás 3/6/9 óra
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Süllyeszthető forgatógombos készülék-
kezelés

Váltókar-tecnika
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Kezelés az ajtó felső részén
aquaSensor
Váltókar-tecnika
Hőcserélő
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Mosogatókosarak Terítékszám:  12
Állítható felsőkosár
Lehajtható elem (2 db) az alsó kosárban

Terítékszám:  12
Állítható felsőkosár

Terítékszám:  9
Állítható magasságú felsőkosár, 

rackMatic rendszerrel
Lehajtható (2 db) elem az alsókosárban

Készülék méret
(ma x szé x mé)

850 x 600 x 573 mm 850 x 600 x 573 mm 850 x 450 x 600 mm

* Beérkezéstől függően.
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SF 24T258EU SF 25M853EU (silver-inox)
SF 25M253EU (fehér)

SF25E231EU

aquaStopvarioSpeedaquaSensor auto3in1 varioSpeed aquaStopauto3in1 aquaStop

Kivitel 45 cm Mosogatógép 45 cm Mosogatógép 45 cm Mosogatógép

Programok 4 program:  intenzív 70 ºC, auto 55-65 ºC, 
eco 50 ºC, gyors 45 ºC

Opcionális funkció: varioSpeed

5 program: intenzív 70 ºC, auto 60 ºC, eco 
50 ºC, gyors 45 ºC, előmosogatás

Opcionális funkció: varioSpeed

5 program: intenzív 70 ºC, 
normál 65 ºC, eco 50 ºC, gyors 35 ºC, 
előmosogatás

Környezet és 
biztonság

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  11 liter és 0,8 kWh 

Csendes:  54 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás
Elektronikus nyomógomb és ajtózár

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  11 liter és 0,8 kWh 

Csendes:  54 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
Mechanikus gyerekzár

Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC 
programnál:  13 liter és 0,8 kWh 

Csendes:  52 dB (re 1 pw)
aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
servoSchloss ajtózáródás

Komfort Multifunkciós display
Nyomógombos programváltás 
Váltókar-tecnika
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

LED display
Süllyeszthető forgatógombos készülék-

kezelés
Váltókar-tecnika
„auto 3in 1” mosogatószer felismerő 

rendszer
Beépített átfolyós vízmelegítő
Előreprogramozás 1-19 óra között
Maradékidő-kijelzés
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Süllyeszthető forgatógombos készülék-
kezelés

Váltókar-tecnika
Beépített átfolyós vízmelegítő
Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés
Öntisztító szűrő

Mosogatókosarak Terítékszám:  9
Állítható magasságú felsőkosár, 

rackMatic rendszerrel
varioPlus kosár (felső kosárban 3 

az alsóban 2 lehajtható elem)

Terítékszám:  9
Állítható magasságú felsőkosár 
Lehajtható elem (2 db) az alsó kosárban

Terítékszám:  9
Állítható magasságú felsőkosár

Készülék méret
(ma x szé x mé)

850 x 450 x 600 mm 850 x 450 x 600 mm 850 x 450 x 600 mm

Mosogatógépek
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Merüljön el az ízek világában a Siemens tűzhelyeivel.
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activeClean®
öntisztító automatika 

Tökéletes tisztaság a 
lehető legkényelmesebb 
módon: gombnyomásra.
Az activeClean® öntisz-
tító funkció bekapcso-
lásával a sütőtérben ta-
lálható szennyeződések 
magas hőmérsékleten 
leégnek a sütő faláról. 
A sütőtér alján hátra-
maradó hamut egysze-
rűen ki lehet törölni.
Az öntisztító automatika 
a legmakacsabb szeny-
nyeződéseket is eltávo-
lítja, még az arra alkal-
mas tartozékokról is.

Tévesztés kizárva: 
symControl
kezelőpanel.

A symControl intuitív ké-
szülékvezérlési koncep-
ció teljesen az emberhez 
igazodik: a jobb oldali 
főzőzónák kapcsolói 
a jobb oldalon, a bal 
oldaliaké a bal oldalon 
helyezkednek el, míg kö-
zépre a sütő kezelőszer-
vei kerültek. Nem kell 
többet gondolkodnia, 
ösztönösen megtalálja
a helyes kezelőgombot.

Új design 
a sütőtérben is.

A szürke színű titanGlanz 
zománcozással a belső 
tér tökéletesen harmoni-
zál a készülékek modern 
külsejével. A titanGlanz 
megnövelt savállósá-
gának és mechanikus 
ellenálló képességének 
köszönhetően különö-
sen hosszú élettartamú 
bevonat.

Tűzhelyek

  

HL 658540F (nemesacél)
Szabadonálló tűzhely indukciós lappal

HL 654540 (nemesacél)
Szabadonálló tűzhely kerámia lappal

   

Tisztítás activeClean öntisztító automatika
Teleüveg sütőajtó

activeClean öntisztító automatika
Teleüveg sütőajtó

Főzőlap Üvegkerámia főzőlap
4 indukciós főzőzóna
Szenzoros vezérlés
powerBoost funkció, minden indukciós (IN) 

főzőzónához lehetséges
Digitális 2-fokozatú maradékhő-kijelzés

Üvegkerámia főzőlap
4 db gyorsfelfűtésű főzőmező, ebből

kettő kétkörössé bővíthető
  4-szeres maradékhő-kijelzés

Sütőtípus/sütési 
módok

Universal PLUS sütő 8 funkcióval: 3D hő-
légbefúvás, Alsó fűtés, Felolvasztás, Felső/
alsó sütés, Kisfelületű vario-grill, Légkeverős 
grill, Nagyfelületű vario-grill, Pizza-fokozat

Sütőkocsi
Nagytérfogatú sütőtér (65l)

Universal PLUS sütő 8 funkcióval: 3D hő-
légbefúvás, Alsó fűtés, Felolvasztás, Felső/
alsó sütés, Kisfelületű vario-grill, Légkeverős 
grill, Nagyfelületű vario-grill, Pizza-fokozat

Sütőkocsi
Nagyméretű sütőtér (65 literes)

Komfort symControl-kezelés
Osztott - kétzónás - kezelőfelület
Elektronikus óra
Edénytartó fi ók
Állítható magasságú lábak

symControl-kezelés
Elektronikus óra
Osztott - kétzónás - kezelőfelület
Elektronikus óra
Edénytartó fi ók
Állítható magasságú lábak

Gyorsaság Automatikus gyorsfelfűtés Automatikus gyorsfelfűtés

Design Süllyeszthető forgatógomb
titanGlanz zománcbevonatú sütőtér

Süllyeszthető forgatógomb
titanGlanz zománcbevonatú sütőtér

Kényelem
és biztonság

Gyermekzár (nyomógombzár)
Biztonsági kikapcsolás
Kikapcsolható sütőtérvilágítás

Gyermekzár (nyomógombzár)
Biztonsági kikapcsolás
Kikapcsolható sütőtérvilágítás

Beépített tartozékok 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély,
1 x Univerzális serpenyő

1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély,
1 x Univerzális serpenyő

Készülék méret
(ma x szé x mé)

850 x 600 x 600 mm 850 x 600 x 600 cm
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HM 745510H (nemesacél)
Kombinált gáztűzhely

HM 643210H (fehér)
Kombinált gáztűzhely

HF 24G541
Szabadonálló mikrohullámú sütő

Tisztítás Sütőhátfal katalitikus öntisztítással 
Teleüveg sütőajtó

Sütőhátfal katalitikus öntisztítással 
Teleüveg sütőajtó

Mikrohullámú sütő grill funkcióval

Főzőlap Főzőlap 2 normál-, 1 takarék-,
1 WOK gázégővel

Bal első főzőzóna: Wok-égő 3.6 kW
Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1.7 kW
Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1.7 kW
Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
Egykezes gyújtás
Termoelektromos égésbiztosító
Kétrészes edényrács gumilábakkal
Lehajtható üveg védőtető

Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű 

égő 3 kW
Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1.7 kW
Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1.7 kW
Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
Kétkezes-szikragyújtás
Termoelektromos égésbiztosító
Kétrészes edényrács gumilábakkal
Lehajtható fém védőtető

Könnyen kezelhető elektronika
nyomógombokkal és süllyeszthető 
forgatógombbal

Nemesacél
cookControl 8
Memória funkció (1 tárolóhellyel)
Napi idő kijelzés
900 W mikrohullámú sütő
5 beállítás: 900 W, 600W, 360W, 

180W, 90W
Grill 1200 W
Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os 

teljesítménnyel kombinálható
25 l nemesacél
31,5 cm Üveg forgótányér
305 x 513 x 408 mm

Sütőtípus/sütési 
módok

Universal PLUS sütő 8 funkcióval: 3D 
hőlégbefúvás, Alsó fűtés, Felolvasztás, 
Felső/alsó sütés, Kisfelületű vario-grill, 
Légkeverős grill, Nagyfelületű vario-grill, 
Pizza-fokozat

Sütőtérvilágítás
Elektronikus programóra
Nagyméretű sütőtér (58l)

Elektromos légkeveréses sütő 3 sütési 
móddal: alsó/felső sütés, légkeverés, 
kis felületű grill

Nagyméretű sütőtér (58l)

Komfort symControl-kezelés
Osztott - kétzónás - kezelőfelület
Elektronikus óra
Edénytartó fi ók
Állítható magasságú lábak

Sütőtérvilágítás
symControl-kezelés
Edénytartó fi ók
Állítható magasságú lábak

Gyorsaság Gyorsfelfűtés LU10152 (nemesacél)
Páraelszívó – 60 cm

Design titanGlanz zománcbevonatú sütőtér titanGlanz zománcbevonatú sütőtér Aláépíthető vagy falra szerelhető
Billenő kapcsoló
Munkatér megvilágítás (1 x 40 W)
2 teljesítmény-fokozat
Kivezetéses és keringtetéses 

üzemmódra is alkalmazható
Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: 

max. 210 m3/h
Zsírszűrő, telítettség-jelzéssel
Zajszint a DIN/EN 60704-2-13

szabványnak megfelelően: 54 dB (A)
140 x 598 x 510 mm

Környezet
és biztonság

Gyermekzár (nyomógombzár)
Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
PB-gáz fúvókák mellékelve

(28-30/37 mbar)

Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
PB-gáz fúvókák mellékelve

(28-30/37 mbar)

Beépített tartozékok 2 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély 2 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély

Készülék méret
(ma x szé x mé)

850 x 600 x 600 mm 850 x 600 x 600 cm 140 x 598 x 510 mm
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