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Újabb mérföldkő az energiahatékonyságban:
Hűtőkészülékek A+++ energiaosztályban. 

A hűtőkészülékek energiafogyasztása egy háztartás energiafogyasz-
tásának átlagosan közel harmadát teszik ki, így az őket minősítő 
energiaosztályoknak manapság nagyon fontos szerepe van. Minden 
új Siemens hűtő-fagyasztó kombináció már A+++ vagy A++ energia-
hatékonysági minősítéssel rendelkezik, így egy hasonló méretű A+ 
energiaosztályú készülékkel összehasonlítva akár 50%-kal kevesebb 
energiával is beéri. A kulcs ehhez a fantasztikus teljesítményhez az 
A+++-os modellek esetén a speciális beépített technológiák egyedi 
kombinációjában rejlik. A két külön vezérelhető hűtőkör a hűtő- és  
a fagyasztótér számára, a továbbfejlesztett szigetelés, a különlegesen 
hatékony kompresszor és az innovatív elpárologtató rendszer  
mind-mind  az alacsony energiafogyasztást segítik elő.  
A szuperhatékony teljesítmény mellett az új A+++  
modellek zajszintje nem haladja meg a 39 dB-t sem.

Energia

Az új energiacímke

Az egységes európai energiacímke az egyre szigorodó követelmények miatt 
ezentúl új formában tájékoztatja a vásárlókat. Az energiahatékonysági  
osztályok sorába bekerült az A+++ minősítés is, melyet a Siemens már  
a  2011-es új készülékeivel elérhetővé tesz Önnek. Egy A++ energiaosztályú 
hűtőkészülék 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt egy hasonló méretű  
A energiaosztállyal rendelkező készüléknél míg, az A+++ energiaosztály  
pedig 60%-os energiamegtakarítást jelent az A energiaosztályhoz képest.

Energiatakarékosság a hatékonyság jegyében.

Siemens hűtőkészülékek energiafelhasználásának változása  
1995 és 2010 között. 

Fagyasztószekrények

 akár
−54%

0.88 kWh

1995

Hűtőszekrények

 akár
− 63%

0.30 kWh

1995

0.40 kWh

2010

0.11 kWh

2010 2010

0.22 kWh

Hűtő / fagyasztó kombinációk

1995

0.82 kWh

 akár
− 73%

1) 2) 3)

Hűtőkészülékek energiafelhasználása 24 óra alatt 100 literre vonatkoztatva.*

* Normál beállításokra vonatkoztatva, a fogyasztási értékek összehasonlítása  
1) KI24RA65 hűtőkészülék, 2) GI18DA65 fagyasztókészülék  
és 3) KG29FA45 hűtő / fagyasztó kombináció esetén egy hasonló méretű  
1995-ös Siemens modellel.
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Szabadonálló egyajtós hűtő

EGyAjTóS 
HűTőKéSzüléKEK Ks 34RV11

fehér 

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 148 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 321 l
• zajszint: 45 dB dB(A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés,  
külső LED-kijelzés

• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

•  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
• 6 biztonsági üvegpolc, ebből 5 állítható magasságú, 1 osztott
• Kihúzható fiók
• Krómozott palacktartó rács
• Átlátszó zöldségtartó páratartalom szabályzási lehetőséggel
• Belső világítás

Fagyasztótér

Műszaki adatok

• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 171 x 60 x 65 cm

Tartozékok

Energia

Jobb teljesítmény, alacsonyabb energiafogyasztás: ecoPLUS a Siemenstől. 

A hűtő- és fagyasztókészülékek jellegükből adódóan a nap 24 órájában üzemelnek,  
így energiafelhasználásuk jelentős hányadát teszi ki a háztartások energiafogyasztásának.  
A Siemens az új fejlesztéseknek köszönhetően  minden téren csökkentette készülékei  
energiafelhasználását – a kombinált hűtő/fagyasztó készülékek esetében ez a csökkenés a 73%-ot is 
elérte, így nem csoda, hogy az új készülékek az európai energiahatékonysági osztályok tekintetében a 
legelőkelőbb besorolást érték el. A legalacsonyabb fogyasztással rendelkező készülékek A+++ minősítéssel 
rendelkeznek, és egy A+-os készüléknek szükséges energia felével is képesek hatékonyan működni. 

1. Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2. Energiahatékonysági osztály
3.  éves energiafogyasztás kWh-ban  

(a szabvány szerinti 24 órás mérési  
eredmények alapján)

4. zajkibocsátási szint decibelben
5. Fagyasztótér nettó össztérfogata
6.  Hűtőtér (minden nem csillag-jelöléssel 

ellátott tér) nettó össztérfogata
7. A szabvány száma
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Különleges bánásmód a gyümölcsök és zöldségek számára: crisperBox.

A piacon frissen vásárolt zöldségek és gyümölcsök különleges körülményeket igényelnek, hogy zamatukat és a bennük találha-
tó vitaminokat a lehető leghosszabb ideig megőrizzék. A megfelelő hőmérséklet mellett a páratartalom és ennek szabályozása 
játszik fontos szerepet  frissességük megtartásában. A crisperBox ezeknek a feltételeknek megfelelve mindig az optimális 
körülményeket biztosítja a benne tárolt élelmiszereknek. Legyen szó például eperről, brokkoliról vagy salátáról, a páratartalom 
mindig pontosan beállítható a csúszó kapcsoló segítségével. Így a zöldségek és gyümölcsök hosszabb ideig frissek, 
zamatosak, vitaminban gazdagok és lédúsak maradnak, hogy Ön tovább fel tudja használni őket. 
Innentől kezdve Ön dönti el, mikor fogyasztja el a friss zöldséget és gyümölcsöt, nem pedig fordítva.

Hal és hús tárolása kétszer 
hosszabb ideig: coolBox.

A coolBox biztosítja, hogy a friss 
hús- és haltermékek tovább marad-
janak meg friss állapotukban – akár 
kétszer hosszabb ideig is. Hogy ezt 
az eredményt elérjük, a coolBoxban 
kb. 2 °C-kal alacsonyabb a hőmér-
séklet, mint a hűtőtér többi részé-
ben, a belső ventilátorból érkező 
közvetlen hideg levegő áramlásnak, 
illetve az új elpárologtató-rendszer 
elhelyezésének köszönhetően. 
A fi ók alja hullámos felületű, így 
az élelmiszerekből távozó nedves-
ség nem érintkezhet az ételekkel, 
hiszen, az a hullámok közti résekben 
gyűlik össze. Az átlátszó előlapnak 
köszönhetően mindig pontosan 
áttekinthető a fi ók tartalma, a köny-
nyített kihúzás pedig segít Önnek 
abban, hogy a fi ók mozgatása akár 
teli állapotban is könnyed és problé-
mamentes legyen.

Tökéletes frissesség minden élelmiszernek.
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A belső tér alkalmazkodik az Ön igényeihez: fl exShelf univerzális polc.

Ezt a többcélú polcot az új hűtőkészülékekhez fejlesztette ki a Siemens a maximális rugalmasság jegyében. A polc különleges-
sége, hogy két, speciálisan összekötött polcból áll, melyek közül a felső egy hagyományos polc biztonsági üvegből, az alsó pedig 
egy fémvázzal rendelkező, lehajtható műanyag polc. Szükség esetén az alsó polc lehajtása egy fogantyúval történik, és nem 
csak palackok tárolására, hanem hagyományos polcként is használható. Ha az alsó polcra nincs szükség, egyszerűen 
visszahajtjuk, így a fl exShelf polc alatt újra nagyobb hely lesz, mely ideális például egy salátástál számára.
A fl exShelf polc az összes üvegpolchoz hasonlóan, az Ön igényei szerint, a hűtőtér tetszőleges szintjére áthelyezhető.

Magasságállítás a rugalmas használatért: 
easyLift tartó az ajtón.

Legyen szó akár fél, akár két literes üvegekről, az italos 
palackok helytakarékos elhelyezése a különböző méreteik 
és formáik miatt mindig is nehéz feladat volt. 
Ám ez az új easyLift tartónak köszönhetően megváltozik. 
Az ajtón található alsó mély tároló feletti tartó akár 21 cm-
rel  is magasabbra emelhető, ezzel hatalmas helyet 
biztosítva az alsó tárolóba kerülő palackoknak. 
Ezeken felül a magasság beállításához ki sem kell 
pakolnia a tartót, hiszen egy mozdulattal változtatható 
a polc helyzete. Így az ajtón lévő tartókat 
minden igényt kielégítően tudja használni, 
illetve változtatni.

Szemet gyönyörködtető megjelenés: 
elegáns belső design fémbetétekkel.

A hűtőtérben található polcok éleit, illetve az ajtón lévő 
tartók külső felületeit elegáns nemesacél betétekkel 
díszítettük. Ezáltal a hűtő kinyitásakor is élvezheti 
a Siemens letisztult és innovatív formáinak harmóniáját.

Hűtőszekrény külső és belső értékekkel.
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Könnyed kezelés: crisperBox kerekekkel.

A nagyméretű crisperBox kerekekkel rendelkezik, így nem csak köny-
nyedén kezelhető, de emellett teljesen kihúzható, biztosítva ezzel 
a fi ókban található élelmiszerek tökéletes áttekintését. A fi ókból való 
kipakolást pedig megkönnyíti a felső részén található ütköző, mely 
teljesen kihúzott állapotban is stabilan tartja a fi ókot.

Letisztult külső formák: az integrált és a külső fogantyúk.

A kiemelkedő hatékonyság, az innovatív hűtési technológia és 
az egyedülálló frissentartó tulajdonságok mellett az új Siemens 
hűtőkészülékek külső megjelenésükben is különleges értéket 
képviselnek. Akár az elegáns külső fogantyúkkal, akár a visszafogott 
integrált fogantyúkkal van felszerelve új Siemens hűtője, egy 
dologban megegyeznek: megjelenésük lenyűgöző. A fogantyúk 
fogása érzetre is kellemes, valamint ergonómikus kialakításuk 
a könnyed kezelést is biztosítja.
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Minden egyetlen pillantás alatt látható: 
LED világítás a hűtőtérben.

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

Minden egy karnyújtásnyira: 
kihúzható polcok biztonsági 
üvegből.

A tökéletes áttekinthetőséget 
elősegítve, az új Siemens hűtők 
polcai 15 cm-rel kihúzhatók 
a hűtőtérből, így tökéletes rálátást 
biztosítanak a hűtő tartalmára, és 
semmi nem maradhat rejtve Ön 
előtt. Természetesen a polcok még 
teljesen megpakolt állapotban is 
könnyen kihúzhatók, és egy biz-
tonsági ütköző megakadályozza, 
hogy kiessenek, vagy lebillenjenek. 
A hűtőtér oldalán több magasság-
ban is találhatók a polcok fogadá-
sára alkalmas sínek, így a hűtőtér 
elrendezése úgy alakítható ki 
a polcok tetszőleges elhelyezésé-
vel, ahogy az Ön igényeinek illetve 
a tárolt élelmiszerek helyigé-
nyének megfelel. A keret nélküli 
polcok magas minőségű biztonsá-
gi üvegből készülnek az esetleges 
balesetek elkerülése végett. 

Kihúzható polcok

Tökéletes áttekinthetőség minden téren.
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Pontos, egyszerű és innovatív: kétkörös hőmérséklet-vezérlés touchControl kezeléssel.

A hőmérséklet beállítása sohasem volt ilyen egyszerű. Minden új A+++ energiaosztályú modellnél a beállítások touchControl 
kezelőpanel segítségével adhatók meg. Mivel a hűtő- és a fagyasztótér vezérlése elkülönül egymástól, azok hőmérsékletét 
tetszőlegesen állíthatjuk be külön-külön, egymástól függetlenül. A kiegészítő beállítások, mint például fi gyelmeztető jelzés is a 
vezérlőpanelen keresztül aktiválható. Az energiahatékonyság jegyében a legjobb energiaosztályú készülékekben 
helyet kapott a holiday funkció is, melynek aktiválása után a készülék kikapcsolja a hűtőtér hűtését, ezzel is energiát 
takarítva meg Önnek nyaralása alatt. Az elegáns megjelenésű, felületbe süllyesztett elektronika jól láthatóan 
a készülék tetején kapott helyett, hogy Önnek még könnyebb legyen beállításokat elvégeznie és ellenőriznie.

Ideális hely a nagyméretű fagyasztott 
élelmiszereknek: bigBox.

Egy egész báránycomb vagy számtalan pizza – nagy helyet 
igénylő élelmiszerek esetén extra méretű tárolótérre van 
szüksége. A bigBox fi ók körülbelül 24 cm magas, mely 
elegendő a legtöbb fagyasztott élelmiszer tárolására. 
De ha ez a hely is kevésnek bizonyulna, a fi ókok és 
üvegpolcok eltávolításával az egész fagyasztóteret egy 
nagy tárolóhelyként használhatja fagyasztásra.

bigBox

Gyors és kevesebb leolvasztás: 
az új lowFrost technológia.

A fagyasztótérben képződő jégréteg, szigetelő hatása 
miatt megnöveli a hűtőkészülékek energiafelhasználást. 
Ennek a hatásnak a kiküszöbölésére alkottuk meg 
a lowFrost technológiát, mely a speciális, egész fagyasz-
tóteret körülvevő elpárologtató-rendszerével nem csak 
a jégképződést csökkenti, de az esetenkénti leolvasztást 
is gyorsabbá teszi, összehasonlítva a hagyományos rend-
szerekkel. Így a fagyasztott élelmiszereket is megóvjuk 
a jégképződéstől, és az energiafelhasználást is hatéko-
nyan csökkenteni tudjuk. Az elpárologtató-rendszer 
külső elhelyezkedésének köszönhetően pedig 
több hely marad az élelmiszerek számára.
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A+++ és A++ hűtő / fagyasztó kombinációk

KOMBINÁLT HŰTŐ 
/ FAGYASZTÓK KG 39EAI40

nemesacél 
KG 36EAL40
inoxlook

KG 39VVL30
inoxlook

Energia-
takarékosság 
és teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+++
• Energiafelhasználás: 157 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 339 l
• Nettó hűtőtér: 247 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
• Zajszint: 38 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A+++
• Energiafelhasználás: 150 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 303 l
• Nettó hűtőtér: 211 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
• Zajszint: 38 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 238 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 344 l
• Nettó hűtőtér: 250 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
• Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

•  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre

•  Holiday-mód, szuperhűtés, szuperfagyasztás
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

•  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre

• Holiday-mód, szuperhűtés, szuperfagyasztás
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, LED-kijelzés

• 1 kompresszor / 1 hűtőkör
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Szuperfagyasztás

Hűtőtér

• Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
•  5 állítható magasságú polc biztonsági 

üvegből, melyből 3 kihúzható felületű
• fl exShelf lehajtható univerzális polc
•  coolBox halak és hústermékek 

frissentartására
•  crisperBox zöldség és gyümölcs tárolá-

sára könyített kihúzással és páratarta-
lom-szabályzással

• Univerzális osztó a crisperBox-ban
•  4 tároló az ajtón, melyekből 1 easyLift 

magasságállítással rendelkezik
• LED világítás

• Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
•  4 állítható magasságú polc biztonsági 

üvegből, melyből 2 kihúzható felületű
• fl exShelf lehajtható univerzális polc
•  coolBox halak és hústermékek 

frissentartására
•  crisperBox zöldség és gyümölcs tárolá-

sára könyített kihúzással és páratarta-
lom-szabályzással

• Univerzális osztó a crisperBox-ban
•  3 tároló az ajtón, melyekből 1 easyLift 

magasságállítással rendelkezik
• LED világítás

•  5 állítható magasságú polc biztonsági 
üvegből, melyből 4 kihúzható felületű

• Krómozott palacktartó rács
•  crisperBox: Zöldségtartó könnyített 

kihúzással és páratartalom-szabályzással
• 4 tárolórekesz az ajtón
• LED világítás

Fagyasztótér
• lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• 3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 bigBox

• lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• 3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 bigBox

• lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• 3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 bigBox

Műszaki adatok

• Visszamelegedési idő: 35 óra
• Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm

• Visszamelegedési idő: 35 óra
• Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm

• Visszamelegedési idő: 23 óra
• Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm

Tartozékok • Jégkockatartó, 2 x Hűtőakku, 1 x Tojástartó • Jégkockatartó, 2 x Hűtőakku, 1 x Tojástartó • Jégkockatartó, 1 x Tojástartó

Energia EnergiaEnergia

Ujjlenyomatmentes

ÚJ ÚJ ÚJA+++ A+++
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KG 39VVW30
fehér

KG 36VVL30
inoxlook

KG 36VVW30
fehér

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 238 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 344 l
• Nettó hűtőtér: 250 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
• Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 227 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 309 l
• Nettó hűtőtér: 215 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
• Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 227 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 309 l
• Nettó hűtőtér: 215 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
• Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW)

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, LED-kijelzés

• 1 kompresszor / 1 hűtőkör
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Szuperfagyasztás

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, LED-kijelzés

• 1 kompresszor / 1 hűtőkör
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Szuperfagyasztás

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 
és ellenőrzés, LED-kijelzés

• 1 kompresszor / 1 hűtőkör
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Szuperfagyasztás

•  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 
melyből 4 kihúzható felületű

• Krómozott palacktartó rács
•  crisperBox: Zöldségtartó könnyített 

kihúzással és páratartalom-szabályzással
• 4 tárolórekesz az ajtón
• LED világítás

•  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 
melyből 3 kihúzható felületű

• Krómozott palacktartó rács
•  crisperBox: Zöldségtartó könnyített 

kihúzással és páratartalom-szabályzással
• 3 tárolórekesz az ajtón
• LED világítás

•  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, 
melyből 3 kihúzható felületű

• Krómozott palacktartó rács
•  crisperBox: Zöldségtartó könnyített 

kihúzással és páratartalom-szabályzással
• 3 tárolórekesz az ajtón
• LED világítás

• lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• 3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 bigBox

• lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• 3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 bigBox

• lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
• 3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 bigBox

• Visszamelegedési idő: 23 óra
• Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 201 x 60 x 65 cm

• Visszamelegedési idő: 23 óra
• Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm

• Visszamelegedési idő: 23 óra
• Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm

• Jégkockatartó, 1 x Tojástartó • Jégkockatartó, 1 x Tojástartó • Jégkockatartó, 1 x Tojástartó

Energia Energia Energia

ÚJ ÚJ ÚJ
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Aktív noFrost technika

Az aktív noFrost technikával rendelkező készülé-
kek számára a deresedés, az állandó leolvasztás
ismeretlen fogalmak. A noFrost technika elvonja
a belső térben keringő levegő nedvességtartalmát, 
és a készüléken kívül elpárologtatja, megakadá-
lyozva ezzel a belső tér jegesedését.

noFrost



KOMBINÁLT HŰTŐ 
/ FAGYASZTÓK KG 39NVI30

nemesacél 
KG 36NAI20
nemesacél

Energia-
takarékosság 
és teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 242 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 315 l
• Nettó hűtőtér: 221 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
• Zajszint: 43 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 293 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 287 l
• Nettó hűtőtér: 221 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
• Zajszint: 44 dB (A) (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

•  noFrost
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, LED-kijelzés
• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
• Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre
• Szuperfagyasztás

•  noFrost
•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, 

külső LED-kijelzés
• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
• Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre
• Szuperhűtés, szuperfagyasztás
• Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer
• AirFreshfi lter levegőszűrő

Hűtőtér

•  Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
• coolBox a halak és hústermékek frissentartására
• 4 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú
• Krómozott palacktartó rács
•  crisperBox: Zöldségtartó könnyített kihúzással és 

páratartalom-szabályzással
• LED világítás

•  Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
• coolBox a halak és hústermékek frissentartására
• 3 rakodópolc biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú
• Krómozott palacktartó rács
• 2 átlátszó zöldségtartó
• LED világítás

Fagyasztótér
• 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű bigBox
• Jégkockatartó

• 3 fagyasztófi ók
• 2 jégkockatartó

Műszaki adatok

• Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 18 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 200 x 60 x 65 cm

• Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 17 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 185 x 60 x 65 cm

Tartozékok • 2 x Tojástartó • 2 x Hűtőakku, 2 x Tojástartó

Energia

UjjlenyomatmentesnoFrost szuperfagyasztás

Energia

UjjlenyomatmentesnoFrost szuperfagyasztás
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noFrost hűtő/fagyasztó kombinációk
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Side-by-Side hűtő-fagyasztó készülékek

Nem talál az igényeinek megfelelő elrendezésű 
készüléket? A Siemens olyan dupla ajtós Side-by-
Side hűtőt ajánl Önnek, mely az izgalmas design 
és hatalmas belső terek mellett számos praktikus 
funkcióval rendelkezik a megszokott Siemens mi-
nőségnek megfelelően. Például az adagoló, mely 
gombnyomásra jégkockát, tört jeget, illetve hideg 
vizet szolgáltat.



Side-by-Side készülékek

SIDE-BY-SIDE 
KÉSZÜLÉKEK KA 63DA71

nemesacél 
KA 60NA45
inoxlook

Energia-
takarékosság 
és teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 484 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 524 l
• Nettó hűtőtér: 347 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 177 l
• Zajszint: 44 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 460 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 531 l
• Nettó hűtőtér: 356 l
• Nettó ****-fagyasztótér: 161 l
• Zajszint: 45 dB (A) (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

•  noFrost
• Bárrész
•  Külső vízadagoló, tört jég, jégkocka, gyors jég, gyermekzár, 

LED-kijelzés, vízszűrő-csere jelzés
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés
• Eco-mód, Holiday-mód
• Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
• Szuperhűtés, szuperfagyasztás
• Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer, memória funkcióval
• Belső vízszűrő
• AirFreshfi lter levegőszűrő
• Jégkocka készítés: 1.7 kg / 24h
• Fix vízbekötési lehetőség 3 m-es, 3/4”-es csővel

•  noFrost
•  Elektronikus hőmérsékletszabályozás külön-külön a hűtő- 

és fagyasztórészhez, digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és 
zár-állapot kijelzés

•  Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, 
világított adagolóval

• Gyermekzár
• Szuperhűtés, szuperfagyasztás
• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
• Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és fagyasztótérre egyaránt
• 7,0 méteres hálózati vízre csatlakozó kábel, 3/4”-os csatlakozóval
• Vízszűrő

Hűtőtér

• Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
•  4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható magasságú, 1 kihúzható, 

1 EasyLift, könnyen állítható üvegpolc
• Krómozott palacktartó rács
• 1 kihúzható fi ók, teleszkópos sínen
• 1 zöldségtartó fi ók teleszkópos sínen
• freshProtect-Box (19 l) teleszkópos sínen
• 2X40 W-os világítás

• Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
• 3 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 1 kihúzható
• 3 átlátszó fi ók
• Különösen fényes belső világítás

Fagyasztótér

• 3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú
• 2 átlátszó fagyasztófi ók, ebből 1 nagyméretű bigBox
• Automatikus jégkészítő
• 2X40 W-os Daylight világítás

•  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, 
egy meghosszabítható polc

• 3 műanyag rakodópolc
• Automatikus jégkészítő
• Belső világítás

Műszaki adatok

• Visszamelegedési idő: 16 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 176 x 91 x 76 cm

• Visszamelegedési idő: 5 óra
• Klímaosztály: T
• Készülékméret: 180 x 90 x 67 cm

Tartozékok • 2 x Hűtőakku, 1 x Csatlakozócső, 1 x Tojástartó • 1 x Csatlakozócső, 1 x Tojástartó

Energia Energia

noFrost noFrostbigBox bigBox
multiAirflow-
System

multiAirflow-
Systemszuperfagyasztás szuperfagyasztásUjjlenyomatmentes
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Szabadonálló fagyasztószekrények

FAGYASZTÓK GS 36NA32
fehér

GS 28NV23
fehér

Energia-
takarékosság 
és teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A++
• Energiafelhasználás: 264 kWh/év
• Nettó ****-fagyasztótér: 293 l
• Zajszint: 42 dB (A) (re 1 pW)

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 298 kWh/év
• Nettó ****-fagyasztótér: 217 l
• Zajszint: 42 dB (A) (re 1 pW)

Komfort és 
biztonság

•  noFrost
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
• Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
• Szuperfagyasztás
•  Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott ajtó 

és hálózati áramszünet fi gyelmeztetéssel

•   noFrost
•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, 

külső LED-kijelzés
• Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
• Szuperfagyasztás
•  Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott ajtó 

és hálózati áramszünet fi gyelmeztetéssel

Fagyasztótér

• 1 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
• 5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű bigBox

• 1 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
• 5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű bigBox
• Jégkockatartó

Műszaki adatok

• Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 23 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 170 x 70 x 75 cm

•   Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
• Visszamelegedési idő: 15 óra
• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 171 x 60 x 65 cm

Tartozékok • 2 x Hűtőakku

Energia

szuperfagyasztás bigBoxnoFrost

Energia

szuperfagyasztás bigBoxnoFrost
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Újabb mérföldkő az energiahatékonyságban:
Hűtőkészülékek A+++ energiaosztályban. 

A hűtőkészülékek energiafogyasztása egy háztartás energiafogyasz-
tásának átlagosan közel harmadát teszik ki, így az őket minősítő 
energiaosztályoknak manapság nagyon fontos szerepe van. Minden 
új Siemens hűtő-fagyasztó kombináció már A+++ vagy A++ energia-
hatékonysági minősítéssel rendelkezik, így egy hasonló méretű A+ 
energiaosztályú készülékkel összehasonlítva akár 50%-kal kevesebb 
energiával is beéri. A kulcs ehhez a fantasztikus teljesítményhez az 
A+++-os modellek esetén a speciális beépített technológiák egyedi 
kombinációjában rejlik. A két külön vezérelhető hűtőkör a hűtő- és  
a fagyasztótér számára, a továbbfejlesztett szigetelés, a különlegesen 
hatékony kompresszor és az innovatív elpárologtató rendszer  
mind-mind  az alacsony energiafogyasztást segítik elő.  
A szuperhatékony teljesítmény mellett az új A+++  
modellek zajszintje nem haladja meg a 39 dB-t sem.

Energia

Az új energiacímke

Az egységes európai energiacímke az egyre szigorodó követelmények miatt 
ezentúl új formában tájékoztatja a vásárlókat. Az energiahatékonysági  
osztályok sorába bekerült az A+++ minősítés is, melyet a Siemens már  
a  2011-es új készülékeivel elérhetővé tesz Önnek. Egy A++ energiaosztályú 
hűtőkészülék 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt egy hasonló méretű  
A energiaosztállyal rendelkező készüléknél míg, az A+++ energiaosztály  
pedig 60%-os energiamegtakarítást jelent az A energiaosztályhoz képest.

Energiatakarékosság a hatékonyság jegyében.

Siemens hűtőkészülékek energiafelhasználásának változása  
1995 és 2010 között. 

Fagyasztószekrények

 akár
−54%

0.88 kWh

1995

Hűtőszekrények

 akár
− 63%

0.30 kWh

1995

0.40 kWh

2010

0.11 kWh

2010 2010

0.22 kWh

Hűtő / fagyasztó kombinációk

1995

0.82 kWh

 akár
− 73%

1) 2) 3)

Hűtőkészülékek energiafelhasználása 24 óra alatt 100 literre vonatkoztatva.*

* Normál beállításokra vonatkoztatva, a fogyasztási értékek összehasonlítása  
1) KI24RA65 hűtőkészülék, 2) GI18DA65 fagyasztókészülék  
és 3) KG29FA45 hűtő / fagyasztó kombináció esetén egy hasonló méretű  
1995-ös Siemens modellel.
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Szabadonálló egyajtós hűtő

EGyAjTóS 
HűTőKéSzüléKEK Ks 34RV11

fehér 

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

• Energiahatékonysági osztály: A+
• Energiafelhasználás: 148 kWh/év
• Nettó össztérfogat: 321 l
• zajszint: 45 dB dB(A) re 1 pW

Komfort és  
biztonság

•  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés,  
külső LED-kijelzés

• Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

•  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
• 6 biztonsági üvegpolc, ebből 5 állítható magasságú, 1 osztott
• Kihúzható fiók
• Krómozott palacktartó rács
• Átlátszó zöldségtartó páratartalom szabályzási lehetőséggel
• Belső világítás

Fagyasztótér

Műszaki adatok

• Klímaosztály: SN-T
• Készülékméret: 171 x 60 x 65 cm

Tartozékok

Energia

Jobb teljesítmény, alacsonyabb energiafogyasztás: ecoPLUS a Siemenstől. 

A hűtő- és fagyasztókészülékek jellegükből adódóan a nap 24 órájában üzemelnek,  
így energiafelhasználásuk jelentős hányadát teszi ki a háztartások energiafogyasztásának.  
A Siemens az új fejlesztéseknek köszönhetően  minden téren csökkentette készülékei  
energiafelhasználását – a kombinált hűtő/fagyasztó készülékek esetében ez a csökkenés a 73%-ot is 
elérte, így nem csoda, hogy az új készülékek az európai energiahatékonysági osztályok tekintetében a 
legelőkelőbb besorolást érték el. A legalacsonyabb fogyasztással rendelkező készülékek A+++ minősítéssel 
rendelkeznek, és egy A+-os készüléknek szükséges energia felével is képesek hatékonyan működni. 

1. Forgalmazó neve és a modell típusszáma
2. Energiahatékonysági osztály
3.  éves energiafogyasztás kWh-ban  

(a szabvány szerinti 24 órás mérési  
eredmények alapján)

4. zajkibocsátási szint decibelben
5. Fagyasztótér nettó össztérfogata
6.  Hűtőtér (minden nem csillag-jelöléssel 

ellátott tér) nettó össztérfogata
7. A szabvány száma

H

H H

HH

H

H

H

H

H

H

H

XYZ
kWh/annum

YZ dBYZ LXYZ L

2010/XYZ

D
C
B
A
A+
A++
A+++

A++
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Megérint a jövő.
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Energiatakarékosság 
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Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

Hétfő: 08.00 - 18.00
Kedd: 09.00 - 17.00
Szerda: 09.00 - 17.00

Csütörtök:  09.00 - 17.00
Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
 09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)


