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Siemens. Megérint a jövő.

Üdvözöljük a modern háztartási
készülékek világában!
Üdvözöljük a Siemensnél!

A főzés az emberiség egyik első kreatív tevékenysége volt. Ennek megfelelően az étkezési kultúra
kialakulása több ezer éve kezdődött, amely a mai napig megszínesíti az életünket. A Siemens új
beépíthető sorozatával szeretnénk Önnek megmutatni, hogy a legmodernebb készülékekkel hogyan
csábíthatja el érzékeit és hogyan varázsolhatja a mindennapokat is ünnepivé. A Siemens beépíthető
készülékek nem csak technológiai ínyencségeikkel – mint hydroBaking, 3D hőlégbefúvás,
cookControl, vagy innovatív lightControl kezelőfelület – szeretnék Önt lenyűgözni egy
korszerű időtálló designnal is, amelynek hatására már az étkezés előtt ráhangolódhat az újszerű
ízélményekre. Ezért bizonyos beépíthető készülékeket a Siemens most 5 év gyártói garanciával
kínál a jelen katalógusban szereplő választékból. Amely termék mellett az alábbi logót látja,
a megszokott 2 év helyett 5 év gyártói jótállási idővel rendelkezik. A jótállási idő
meghosszabbításáról és a résztvevő termékekről részletes információk
a Siemens honlapján találhatóak. www.siemens-home.com/hu
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Az ízeknek csak a képzelete
szabhat határt – Siemens
beépíthető sütők.

Győződjön meg a saját szemével arról, hogy milyen egyszerű és praktikus a Siemens sütőinek
a használata. Minden egyes funkció az Ön kényelmét szolgálja, hogy a sütésből csak az elkészült
ételek fenséges íze, és vendégei megelégedettsége maradjon emlékezetes. Bízunk benne, hogy
új sütőink elnyerik tetszését, és örömét leli majd a velük való munkában.

Komfort és kényelem - megszámlálhatatlan
innovatív tulajdonság és sütési funkció
Sütési funkciók

alsó/felső sütés

3D hőlégkeverés Plus

hotair eco

cookControl – elektronikus sütőautomatika
Az ínyenc konyhaművészet manapság igen egyszerű: a Siemens
automata programjának kiválasztásával kedvenc ételei tökéletesre főzve, sütve, illetve párolva kerülnek az asztalra. Az elektronikus sütőautomatika közel 70 különböző programja közül
választhat, amellyel a húsokat, halakat tökéletesen el tudja
készíteni. A kezelhetőség nem is lehetne egyszerűbb: Önnek
csupán a programot szükséges kiválasztani, az étel súlyát
megadni, ízlésének megfelelően beállítani (mint pl.: médium
vagy angolosan) – minden más a sütő dolga.
Információk érthetően és tökéletes megjelenésben: Új szöveges TFT kijelző
Nem kell attól tartania, hogy elfelejti, mikor és mit
kapcsolt be. Segít Önnek az informatív, színes és
nagyfelbontású TFT kijelző azonnal tájékoztatja Önt az aktuális
időről, a program lefutásáról – pl.: hol tart a gyorsfelfűtés, bekapcsolt állapotban van-e a gyerekzár – illetve az éppen aktuális
beállításokról. Az elektronikai eszközökből jól ismert TFT kijelző
rendkívül elegáns megjelenést és felhasználóbarát, egyszerű
kezelhetőséget biztosít.

páradús sütés

pizza funkció

külön alsó sütés

légkeveréses grill

nagy felületű grill

softClose – Elegáns és lágy záródás.
Az új Siemens sütők ajtaja egy speciális zsanérnak
köszönhetően csillapított módon záródik be. Ez a
jellegű újítás a bútorok terén már nem ismeretlen, hiszen a modern konyhaszekrények és fiókok esetében
már alkalmazzák ezt a technológiát. A Siemens most ezt
a termékelőnyt az új sütőibe is beépítette, ezzel is növelve
a készülékek esztétikai értékét és segítve az Ön kényelmét.
Az új technológiának köszönhetően a sütőajtó
a bezárás közben a teljes
záródás előtti pár pillanatban lefékezi magát,
és csillapított módon,
lágyan záródik a helyére. Az újítással elkerülhetőek a készülék és
a tartozékok mechanikai
sérülései, illetve elérhető a sütő még harmonikusabb beilleszkedése
a konyhai környezetbe.
softClose door

kis felületű grill

felolvasztás

melegentartás

intenzív sütés

előmelegítés

Alsó/felső sütés
A klasszikus, jól bevált sütési mód ropogós sültekhez, és kevert tésztás süteményekhez.
3D hőlégbefúvás
A körfűtőtest forró levegője a hátfalon lévő nyílásokon úgy áramlik a sütőtérbe, hogy egyszerre
akár három szinten is süthetünk.
hotAir eco hőlégbefúvás
Az optimalizált hőlégbefúvásnak köszönhetően
egy szinten történő sütés esetén az A energiaosztály standard értékénél 30%-kal alacsonyabb energiafogyasztással érhető el tökéletes eredmény.
HydroBaking
A sütés közben az ételekben keletkező nedvességet a készülék a sütőtérben tartja, így az ételek
nem száradnak ki és frissek maradnak.
Pizza funkció
A megfelelő sütési mód mély hűtött termékek elkészítésére.
Külön alsó sütés
Alulról történő utánsütésre illetve barnításra, valamint befőzéshez.
Légkeveréses grillezés
A grillfűtőszál és a ventilátor egymást váltva lépnek működésbe, így a grill fűtőtestből érkező hő
egyenletesen oszlik el a sütőtérben.
Nagy felületű grillezés
Egyszerre nagyobb mennyiségű hús, pl. steak, virsli
vagy hal grillezésére szolgáló sütési mód.
Kis felületű grillezés
Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő csak
a középső fűtőszál bekapcsolása.
Kiolvasztás
Fagyasztott élelmiszerek, pl. hús, kenyér vagy torta
gyors és kíméletes felolvasztásához.
Melegentartás
Ételek melegen tartása, a tökéletes tálalás elérése
érdekében.
Intenzív sütés
Az intenzív alsó sütés mellet a felső fűtőszál csökkentett teljesítményen üzemel, így speciális sütésre
alkalmazható.
Előmelegítés
Az edények és tányérok előmelegítése valósítható
meg ezzel a funkcióval, hogy az étel lassabban hűljön ki tálalás során.
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Beépíthető sütők
TFT szöveges kijelző

ecoClean öntisztítás

**

**

**

–30 %
Energia

cookControl automata programok

Energia

–30 %
hotair eco

activeClean®

HB78G1590S

Energia

Energia

–30 %
hotair eco

ecoClean

Energia

Energia

softClose door

ecoClean

HB58GB570J

HB56GS560

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

· Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb
(0,66 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)
· Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
· Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
· Gyermekzár: Elektronikus nyomógombzár,
zárható sütőajtó
· Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

· Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb
(0,66 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)
· Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
· Gyermekzár: nyomógombzár
· Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

· Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb
(0,66 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)
· 30 °C maximális üvegajtó-hőmérséklet
· Gyermekzár: elektronikus nyomógombzár
· Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Tisztítás

Tisztítás

Tisztítás

· activeClean - automatikus öntisztítás
· activeClean öntisztítható tartozékok
· aktivKat szagszűrő
· Teleüveg sütőajtó
· Tükörsima sütőfalak

· ecoClean öntisztító rendszer
(oldalfalak, hátfal és tető)
· Teleüveg sütőajtó
· Tükörsima sütőfalak

· ecoClean öntisztító rendszer
(oldalfalak, hátfal és tető)
· Teleüveg sütőajtó
· Tükörsima sütőfalak

Sütőtípus / sütési módok:

Sütőtípus / sütési módok

Sütőtípus / sütési módok

· Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/felső
sütés, hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair eco
hőlégbefúvás, pizza-funkció, külön alsó sütés,
légkeveréses grillezés, nagy felületű grillezés,
kis felületű grillezés, kiolvasztás, melegentartás,
intenzív sütés, előmelegítés, párolás
· Nagyméretű sütőtér (65 l)
· Hűtőventilátor

· Multifunkciós sütő 13 funkcióval: alsó/felső
sütés, hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair
eco hőlégbefúvás, pizza-funkció, külön alsó
sütés, légkeveréses grillezés, nagyfelületű grill,
kisfelületű grill, kiolvasztás, melegentartás,
előmelegítés, párolás
· Nagyméretű sütőtér (67 l)
· Hűtőventilátor

· Multifunkciós sütő 11 funkcióval: alsó/felső
sütés, hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair
eco hőlégbefúvás, pizza-funkció, külön alsó
sütés, légkeveréses grillezés, nagyfelületű grill,
kisfelületű grill, kiolvasztás, melegentartás
· Nagyméretű sütőtér (67 l)
· Hűtőventilátor

Komfort

Komfort

Komfort:

· cookControl68
· Automatikus beállítási javaslatok
· Húshőmérő, az ételek belső hőmérsékletének
ellenőrzésére
· lightControl kezelőpanel
· Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű
szöveges kijelzéssel
· Elektronikus óra
· Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
· softClose ajtózáródás
· Automatikus gyorsfelfűtés
· Memória, 2 tárhellyel

· cookControl68
· Automatikus beállítási javaslatok
· lightControl kezelőpanel
· Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű
szöveges kijelzéssel
· Elektronikus óra
· Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
· Belső sütővilágítás 2 lámpával
· softClose ajtózáródás
· Automatikus gyorsfelfűtés

· 2-szintű teleszkópos sütősín
· cookControl40
· lightControl kezelőpanel
· Szimbólumos kijelző
· Elektronikus óra
· Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
· softClose ajtózáródás
· Automatikus gyorsfelfűtés

Design

Design

Design:

· Fehér és kék világítás
· Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
(nemesacél)
· softLight sütővilágítás
· Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
· Osztott - kétzónás - kezelőfelület
· Profi fogantyú

· Fehér és kék világítás
· Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
(nemesacél)
· softLight sütővilágítás
· Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
· Osztott - kétzónás - kezelőfelület
· Profi fogantyú

· Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
· Fehér és kék világítás
· Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
(nemesacél)
· Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
· Osztott - kétzónás - kezelőfelület
· Profi fogantyú

Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm

96 mm magas panel
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activeClean – automatikus öntisztítás

Sütőkocsi

Teleszkópos sütősín

**
–30 %
Energia

Energia

–20 %
activeClean®

softClose door

Energia

Energia

–20 %
Energia

Energia

Új

HB73GU545

HB33BD550J

HB532E5*

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

· Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb
(0,69 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)
· Gyermekzár: nyomógombzár
· Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

· Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)
· Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
· Gyermekzár: nyomógombzár

· Energiaosztály: A-20%. 20%-kal hatékonyabb
(0,79 kWh), mint az A energiaosztály
határértéke (0,99 kWh)

Tisztítás

Tisztítás

Tisztítás

· activeClean - automatikus öntisztítás
· activeClean öntisztítható tartozékok
· Teleüveg sütőajtó
· Tükörsima sütőfalak

· Teleüveg sütőajtó
· Sütőhátfal ecoClean bevonattal
· Tükörsima sütőfalak

· Katalitikus öntisztítás: hátfal
· Zománcozott belső tér (barna)
· Levehető sütőajtó
· Teleüveg sütőajtó

Sütőtípus / sütési módok:

Sütőtípus / sütési módok

Sütőtípus / sütési módok

· Multifunkciós sütő 9 funkcióval: alsó/felső sütés,
3D hőlégbefúvás, hotair eco hőlégbefúvás,
pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses
grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill,
kiolvasztás
· Nagyméretű sütőtér (65 l)
· Hűtőventilátor

· Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés,
3D hőlégbefúvás, pizza funkció, külön alsó
sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill,
kis felületű grill, kiolvasztás
· Nagyméretű sütőtér (67 l)
· Hűtőventilátor

· Multifunkciós sütő 8 sütési funkcióval: Kis
felületű VARIO grill, Nagy felületű VARIO grill,
Légkeveréses grillezés, külön alsó sütés,
Pizza-funkció, Alsó/felső sütés, Kiolvasztó
funkció, 3D hőlégbefúvás
· Nagy méretű (67 l) sütőtér

Komfort:

Komfort

Komfort

· 3 szintű teleszkópos sütősín
(teljesen kihúzható)
· Elektronikus óra
· Pontos hőfokszabályozás 50-300° C között
· Sütővilágítás
· softClose ajtózáródás
· Automatikus gyorsfelfűtés

· Elektronikus óra
· Sütővilágítás
· Automatikus gyorsfelfűtés

· Elektronikus óra
· Gyermekzár gomb
· Gyorsfelfűtés
· 2-szintű teleszkópos sütősín

Design

Design

Design

· Fehér és kék világítás
· Süllyesztett gombok
· Profi fogantyú

· Fehér és kék világítás
· Sütőkocsi
· Süllyesztett gombok
· Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
· Profi fogantyú

· Sütővilágítás

Beépítési méret: 36,2-38 x 56 x 30 cm

Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 57,5 – 59,7 x 56 x 55 cm

* Beérkezéstől függően.

** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.
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Beépíthető kompakt készülékek
Gőzsütő

Kompakt mikróhullámú sütő kombináció

**

**
reddot design award

gőzsütő

HB36D575

HB86K575

Tisztítás

Tisztítás

· Vízkőtlenítő program, Tisztítási segítség

· Tető ecoClean öntisztítással

Sütőtípus / sütési módok

Sütőtípus / sütési módok

· Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig, forrólevegő
30 °C-tól 230 °C-ig, forrólevegő + gőz
120 °C-tól 230 °C-ig
· Előmelegítés, felolvasztás, forrólevegő,
forrólevegő + gőz, gőz, kímélő párolás,
melegentartás, regenerálás
· Gőzfejlesztés a párolótéren belül

· 900 W mikrohullámú sütő
·5
 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
· 3 fokozatú programozás
· Inverter technikával
· 7 sütési mód: felső/alsó sütés, keringetett
levegő, forrólevegő, légkeverős grill,
mikrohullámú sütő, kombinált üzemmód,
alsó fűtés, intenzív sütés, kímélő párolás,
melegentartás, előmelegítés, nagyfelületű
vario-grill, kisfelületű vario-grill
· kombinált üzemmód, kímélő párolás,
melegentartás, előmelegítés

Komfort

Komfort

· lightControl kezelőpanel
· Felfűtés-ellenőrzés, hőmérséklet beállítási
javaslatok, memória funkció; automatikus
forráspont-ellenőrzés
· Digitális, színes TFT kijelző, magyar
nyelvű szöveges kijelzéssel
· Hűtőventilátor
· cookControl70
· Víztartály: 1,3 l
· Víztartály telítettség-kijelzéssel
· Gyermekzár gomb, biztonsági kikapcsolás

· lightControl kezelőpanel
· cookControl 70
· Szöveges kijelző (magyar)
· Memória funkció (6 memóriahellyel)
· countDown Funkció, gyorsfelfűtés, Timer
· Gyermekzár gomb, biztonsági kikapcsolás

Design

Design

· Fehér/kék világítás
· Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
(nemesacél)
· 35 l-es nemesacél párolótér, 4 sütési
magassággal
· Halogén belső világítás
· Teleüveg sütőajtó

· Fehér/kék világítás
· Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
(nemesacél)
· 42 l-es zománc sütőtér
· Halogén belső világítás
· Ajtóhőmérséklet: 40 °C
· Lehajtható ajtó

Beépítési méret: 45 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 45 x 56 x 55 cm
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Mikrohullámú sütők és melegentartó fiók
Mikrohullámú készülék, grillel

Beépíthető mikrohullámú sütő

Melegentartó fiók

Új
HF25G5L2 (balra nyíló)
HF25G5R2 (jobbra nyíló)

HF24M564*

HW1405P2

Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai:

Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai:

Sütő típusa és sütési módok

· 900 W mikrohullámú sütő
· 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
· Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os
teljesítménnyel kombinálható
· VARIO-GRILL 1300 W, 3 fokozat
· 21 l-es nemesacél sütőtér

· 900 W mikrohullámú sütő
· 5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
· 25 l-es nemesacél sütőtér
· 31,5 cm Üveg forgótányér

· Funkciók: - Élelmiszerek felolvasztása - Ételek
melegentartása - Edények előmelegítése
· Edzett üveglap fűtőlap

Komfort

Komfort

Komfort

· 3 fokozatú programozás
· Digitális kijelző
· cookControl 10
· 4 főző program
· Súlyautomatika 10 féle programmal
· Inverter technikával
· Memória funkció (2 memóriahellyel)
· Forgótányér nélküli technológia, bármilyen
alakú edény behelyezhető

· cookControl 7
· Súlyautomatika 4 féle felolvasztó-programmal
· 3 főző program
· Memória funkció (1 tárolóhellyel)
· Napi idő kijelzés

· Terlhelhető 25 kg-ig
· Max. terhelés, presszó csésze: 80 darab vagy
Max. terhelés, tányér (26 cm): 12 darab
· Hőmérséklet-beállítás 4 fokozatban kb. 30-80 °C
(felületi hőmérséklet)
· Hideg ajtó

Design

Design

Design, kivitel

·Ü
 veg sütőajtó, panoráma ablakkal
· Fehér/kék világítás
· Süllyesztett gombok

· Üveg sütőajtó, panoráma ablakkal
· Könnyen kezelhető elektronika érintőgombokkal és süllyeszthető forgatógombbal

· Fogantyú nélkül
· Teleszkópos kivitel
· Csatlakozási érték 0,81 kW
· 141 mm magas

Beépítési méret: 36,2-38 x 56 x 30 cm

Beépítési méret: 38 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 14,1 x 56 x 55 cm

* Beérkezéstől függően.

** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.
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Páratlan fogások bármely
alkalomra - Siemens
beépíthető főzőlapok

A Siemens prémium kategóriás főzőlapjai között biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt. Legyen
szó akár indukciós, akár üvegkerámia, akár gáz főzőlapokról, a könnyed kezelhetőség, a letisztult
design és a tökéletes végeredmény minden esetben magától értetődő. Fedezze fel a Siemens új
kínálatában a megújult vezérlési módokat, melyek segítségével még egyszerűbb és áttekinthetőbbé
válik a főzőlap kezelése.
10

Pontos és elegáns – megújult vezérlési módok
és funkciók.
Vezérlési módok

Indukciós főzőlap, 90 cm

monoSlider
A főzőzónák vezérlése egy
központi monoSlider panemonoSlider
len történik. Az állítani kívánt
zónát kiválasztjuk, majd a kezelősávon
vagy ujjunk húzásával, vagy a megfelelő helyre történt érintéssel beállítjuk
a teljesítményfokozatot. A kiegészítő
funkciók a monoSlider mellett helyezkednek el.
multiTouch
Hasonlít a monoSlider vezérlési módhoz, annyi különbmultiTouch
séggel, hogy a kiegészítő
funkciók a kezelőpanel felett kaptak
helyet, így a szükséges kezelőszervek
jól definiáltan, egy csoportba helyezkednek el.
easyTouch
A főzőmező kiválasztása
után “+” és “-“ gombokkal leeasyTouch
het a teljesítményt beállítani.
Kompakt kezelőpanel, mely jól átláthatóan ad információt a főzőmezők aktuális állapotáról.

flexInduction főzőlap, 60 cm

90 cm

**

**

monoSlider

monoSlider

EH975MD21E

EH675MN27E

Design

Design

·F
 acetten design
· Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
· Kombinálható Facetten design-nal rendelkező
üvegkerámia főzőlapokkal

· Facetten design
· Kombinálható Facetten design-nal rendelkező
üvegkerámia főzőlapokkal
· Üvegkerámia, dekornélküli kivitel

Komfort

Komfort

·5
 indukciós főzőzóna
· 1háromkörös főzőzóna
· touchSlider vezérlés (mono)
· 17 fokozat, Időzítő (timer)
· countDown funkció, digitális kijelző
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
· fryingSensor plus a jobb és bal első főzőzónába
beépítve 4 hőmérsékletzónával és
9 automatikus programmal

· 4 indukciós főzőzóna
· 1 automatikus flexInduction és 2 normál
indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
· monoSlider vezérlés
· Beépített sütőszenzor a jobb oldali két
főzőzónához (4 fokozatban állítható sütési
hőmérséklet-tartomány)
· 17 fokozat
· Időzítő (timer)
· countDown funkció
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

· Edényfelismerés
· Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás,
törlési védelem
· powerManagement funkció
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
· Főkapcsoló

· Edényfelismerés
· Gyermekzár
· Biztonsági kikapcsolás
· Törlési védelem
· powerManagement funkció
· Maradékhő kijelzés
· Főkapcsoló

Gyorsaság

Gyorsaság

· powerBoost funkció, minden indukciós főzőzónához lehetséges
· powerBoost funkció 4,6 kW teljesítménnyel
a 32 cm átmérőjű főzőzónához

· powerBoost funkció, minden indukciós
főzőzónához lehetséges

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

· Csatlakozási érték: 10,8 kW
· Min. munkalapvastagság: 20 mm

· Csatlakozási érték: 7,2 kW
· Min. munkalapvastagság: 20 mm

Beépítési méretek: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Új funkciók
quickStart
Indukciós főzőlap esetén bekapcsoláskor automatikusan
az a főzőmező aktiválódik,
amelyen a készülék edényt érzékel.
reStart
A főzőlap kikapcsolása esetén a belső memória megjegyzi az aktuális beállításokat és ha a készüléket 4 másodpercen
belül újra bekapcsoljuk, a beállításokat
automatikusan visszaállítja.
Elektromos fogyasztás
kijelzése
A főzés befejeztével a főzőlap kijelzi, mennyi volt az az
elektromos fogyasztás, amit bekapcsolástól számítva a készülék felhasznált.

** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.
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Indukciós főzőlapok
Indukciós főzőlap, 60 cm

Indukciós főzőlap, 60 cm

**

Indukciós főzőlap, 60 cm

**

multiTouch

easyTouch

easyTouch

EH651FB17E

EH645BA18E

EH611BC17E

Design

Design

Design

· Csiszolt szélű kivitel
· Üvegkerámia, dekornélküli kivitel

· Nemesacél körbefutó kerettel
· Üvegkerámia, dekornélküli kivitel

· Keret nélküli kivitel
· Üvegkerámia, dekornélküli kivitel

Komfort

Komfort

Komfort

· 4 indukciós főzőzóna
· 1 bővíthető sütőzóna
· 17 fokozat
· Időzítő (timer)
· countDown funkció
· reStart funkció
· quickStart funkció
· Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
· multiTouch vezérlés

· 4 indukciós főzőzóna
· easyTouch vezérlés
· 17 fokozat
· Időzítő (timer)
· countDown funkció
· reStart funkció
· quickStart funkció

· 2 indukciós főzőzóna
· 2 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
· 1 bővíthető sütőzóna
· easyTouch vezérlés
· 17 fokozat
· Időzítő (timer)
· countDown funkció
· reStart funkció
· quickStart funkció
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

· Edényfelismerés
· Gyermekzár
· Biztonsági kikapcsolás
· Törlési védelem
· powerManagement funkció
· Maradékhő kijelzés
· Főkapcsoló

· Edényfelismerés
· Gyermekzár
· Biztonsági kikapcsolás
· powerManagement funkció
· Maradékhő kijelzés
· Főkapcsoló
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

· Edényfelismerés
· Gyermekzár
· Biztonsági kikapcsolás
· powerManagement funkció
· Maradékhő kijelzés
· Főkapcsoló

Gyorsaság

Gyorsaság

Gyorsaság

· powerBoost funkció, minden indukciós
főzőzónához lehetséges

· powerBoost funkció, minden indukciós
főzőzónához lehetséges

· powerBoost funkció, minden indukciós
főzőzónához lehetséges

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

· Csatlakozási érték: 7,2 kW
· Min. munkalapvastagság: 20 mm

· Csatlakozási érték: 4,6 kW
· Min. munkalapvastagság: 20 mm
· Kizárólag 1 fázisra köthető 16 vagy 20 A-es
biztosíték használatával!

· Csatlakozási érték: 7,2 kW
· Min. munkalapvastagság: 20 mm

Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 5,4 x 56 x 49-50 cm
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** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.

Üvegkerámia főzőlapok
Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

easyTouch

ET651BN17R

ET645HE17

Design

Design

· Csiszolt szélű kivitel
· Üvegvédő díszítő nyomat

· Nemesacél körbefutó kerettel
· Üvegvédő díszítő nyomat

Komfort

Komfort

· 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
· 1 kétkörös főzőzóna
· 1 bővíthető sütőzóna
· easyTouch vezérlés
· 17 fokozat
· Időzítő (timer)
· countDown funkció
· Digitális kijelző
· reStart funkció

· 4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
· easyTouch vezérlés
· 17 fokozat
· Digitális kijelző
· reStart funkció
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

Környezet és biztonság

Környezet és biztonság

· Gyermekzár
· Biztonsági kikapcsolás
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
· Működésjelző lámpa
· Főkapcsoló

· Gyermekzár
· Biztonsági kikapcsolás
· Működésjelző lámpa
· Főkapcsoló

Méretek és teljesítmény

Méretek és teljesítmény

· Min. munkalapvastagság: 20 mm
· Csatlakozási érték: 6,7 kW

· Min. munkalapvastagság: 20 mm
· Csatlakozási érték: 6,6 kW

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 4,9 x 56 x 49-50 cm
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Gáz főzőlapok
Gáz főzőlap, 70 cm

Gáz főzőlap, 60 cm

Gáz főzőlap, 60 cm

EP716QB91E

EO616HB10E

EP616PB81E

edzett üveg, fekete

edzett üveg, fekete

edzett üveg, fekete

Teljesítmény

Teljesítmény

Teljesítmény

· 5 Gázégő
· 1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
· Elöl baloldalon: takarék égő 1 kW
· Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
· Középen: Wok-égő 4 kW
· Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
· Elöl jobboldalon: normál égő 1,7 kW

· 4 Gázégő
· 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
· Elöl baloldalon: Wok-égő 3,3 kW
· Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
· Hátul jobb oldalon: normál égő 1,7 kW
· Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

· 4 Gázégő
· 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
· Elöl baloldalon: normál égő 1,7 kW
· Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
· Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
· Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

Komfort

Komfort

Komfort

· Egykezes gyújtás
· Termoelektromos égésbiztosító
· Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

· Egykezes gyújtás
· Termoelektromos égésbiztosító
· Egyedi edénytartó rácsok

· Egykezes gyújtás
· Termoelektromos égésbiztosító
· Zománcozott edénytartó

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

· Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

· Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

Gáz főzőlap, 60 cm

Gáz főzőlap, 60 cm

EC645HB80E

ER64151DE

nemesacél, üveg betéttel

nemesacél

Teljesítmény

Teljesítmény

· 4 Gázégő
· 1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-, 1 WOK-égő
· Elöl baloldalon: Wok-égő 3,3 kW
· Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
· Hátul jobb oldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
· Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

· 4 Gázégő
· 1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
· Elöl baloldalon: nagyteljesítményű égő 3 kW
· Hátul bal oldalon: normál égő 1,7 kW
· Hátul jobb oldalon: normál égő 1.,7 kW
· Elöl jobboldalon: takarék égő 1 kW

Komfort

Komfort

· Egykezes gyújtás
· Termoelektromos égésbiztosító
· Zománcozott edénytartó gumilábakkal

· Egykezes gyújtás
· Termoelektromos égésbiztosító
· Zománcozott edénytartó gumilábakkal

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

· Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

Beépítési méretek: 4,5 x 56 x 48-49 cm

70 cm
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Domino készülékek
Indukciós főzőlap, 30 cm

Üvegkerámia főzőlap, 30 cm

**

EH375CE11E

ET375GF11E

Design

Design

· Facetten design
· Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
· Kombinálható Facetten design-nal rendelkező
üvegkerámia főzőlapokkal

· Facetten design
· Üvegkerámia, dekornélküli kivitel
· Kombinálható Facetten design-nal rendelkező
üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort

Komfort

· 2 indukciós főzőzóna, Digitális kijelző
· 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
· powerBoost funkció, minden indukciós
főzőzónához lehetséges
· Vezérlés forgatógombokkal
· Edényfelismerés

·2
 szupergyors „highSpeed” főzőzóna, melyből:
· 1 kétkörös főzőzóna
· Vezérlés forgatógombokkal
· 9 fokozat
· 2 fokozatú digitális maradékhő jelzés
· 2 működésjelző lámpa

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· Min. munkalapvastagság: 20 mm
· Csatlakozási érték: 3,6 kW

· Min. munkalapvastagság: 20 mm
· Csatlakozási érték: 3,2 kW

Beépítési méretek: 5,3 x 27 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 4,8 x 27 x 49-50 cm

Gáz főzőlap, 30 cm

Lávaköves grill, 30 cm

ER326BB70E

ET375GU11E

Design és teljesítmény

Design és teljesítmény

· Üvegkerámia, Facetten design
· Elől: normál égő 1,9 kW
· Hátul: nagyteljesítményű égő 2,8 kW

· Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel
· Facetten design
· Kombinálható Facetten design-nal rendelkező
üvegkerámia főzőlapokkal

Komfort

Komfort

· Egykezes gyújtás
· Termoelektromos égésbiztosító
· Mosogatógépben tisztítható edénytartó rács

· 9 fokozat
· Nemesacél grilltálca lávakővel, vagy vízzel
feltöltve használható
· Nagy grillfelület öntöttvasból

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)

· Min. munkalapvastagság: 30 mm
· Csatlakozási érték: 2,4 kW

Beépítési méretek: 4,5 x 27 x 49-50 cm

Beépítési méretek: 23,6 x 27 x 49-50 cm

** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.
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Főzés kellemes atmoszférában

Ismerje meg Ön is a Siemens páraelszívóit, melyek nem csak maradéktalanul eltüntetnek minden
kellemetlen szagot, de konyhája díszei is lesznek elegáns megjelenésükkel. A nagy elszívási teljesítmény emellett különösen alacsony zajszinttel párosul, így ötvözve minden olyan tulajdonságot, mely
egy jó konyhai elszívóhoz szükséges.

Kürtős páraelszívó, 90 cm

Kürtős páraelszívó, 60 cm

Kürtős páraelszívó, 60 cm

90 cm

Új

Új

LC91BE542*

LC67BB532*

LC64WA521

Kivitel

Kivitel

Kivitel

· Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható

· Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható

· Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra
is alkalmazható

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

· Elektronikus vezérlés
· Nyomógombos vezérlés, 7 szegmenses kijelző
· 3 normál és 2 intenzív teljesítményfokozat
· BLDC motor
· Elszívó teljesítmény a DIN/EN61591 szerint
max. 1000 m³/h
· Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványnak megfelelően kivezetéses
üzemmódban intenzív fokozaton: 71 dB (A) re
1 pW (57 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

· Elektronikus vezérlés
· 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
· BLDC motor
· Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591szerint,
max. 690 m³/h
· Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványok szerint kivezetéses üzemmódban,
intenzív fokozaton: 68 dB (A) re 1 pW
(54 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

· 3 teljesítmény-fokozat
· Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
· Elszívókapacitás az EN 61591szerint mérve:
max. 400 m³/h
· Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13
szabványok szerint, maximális normál
fokozatnál: 65 dB (A) re 1 pW (51 dB (A) re
20 µPa hangnyomás)

Komfort

Komfort

Komfort

· Intenzív fokozat automatikus visszaállással
· Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
· LED világítás

· Billenő kapcsoló
· Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
· LED világítás

· Billenő kapcsoló
· Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
· Halogén világítás

Készülék méretek: 64,2-95,4 x 90 x 50 cm

Készülék méretek: 64,2-95,4 x 60 x 50 cm

Készülék méretek: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm

Kihúzható páraelszívó, 90 cm

Kihúzható páraelszívó, 60 cm

90 cm

LI46930

LI23030

Kivitel

Kivitel

· 60 vagy 90 cm széles felső szekrénysorba építhető
· Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

· 60 cm széles felső szekrénysorba építhető
· Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható

Működés és teljesítmény

Működés és teljesítmény

· 2 nagyteljesítményű ventilátor
· 3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
· Teljesítmény az EN 61591 szerint mérve: intenzív fokozaton 700 m³/h
· Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően
kivezetéses üzemmódban: Intenzív fokozaton: 62 dB (A) re 1 pW
(50 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

· 3 teljesítmény-fokozat
· Elszívókapacitás az EN 61591szerint mérve:max. 400 m³/h
· Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint, maximális
normál fokozatnál: 64 dB (A) re 1 pW (52 dB (A) re 20 µPa hangnyomás)

Komfort

Komfort

· Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
· Telítettség-jelzés fém-zsírszűrőhöz
· Külön kapcsolható munkatér megvilágítás 3 x 20 W-os halogénlámpával
· Elektronikus vezérlés, LED-kijelzéssel

· Billenő kapcsoló
· Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
· Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)

Beépítési méretek: 43,5 x 55,6 x 27,3 cm

Beépítési méretek: 32,2 x 59,8 x 26 cm

* Beérkezéstől függően.
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Briliáns fogyasztási értékek
és végeredmény a Siemens
mosogatógépeivel.

A kiváló és ízletes falatok elfogyasztása után a mosogatás gondolata nem kellemes élmény. De ez a
Siemens mosogatógépeivel nem probléma, csak bepakolja a szennyezett edényeket megynyomja a
megfelelő gombot a többi a készülék dolga. A mosogatási idő alatt Ön pihenhet, szórakozhat.
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Beépíthető
mosogatógépek
A

+++

Energia

zeolith® szárítás

A Siemens beépíthető mosogatógépek fogyasztása
a kiváló mosogatási eredmény megtartása és a környezet kímélése mellett, az elmúlt évek során
jelentős mértékben csökkent.

Energia

Energia

TFT magyar szöveges kijelző
Az új TFT szöveges kijelző jól átláthatóan képekkel
és szövegekkel, interaktív módon biztosítja a mosogatási folyamat során a kiválasztott programmal
kapcsolatos információkat.

**

A

+++

varioSpeed

higiénia

féltöltet

varioSpeedPlus: mosogatás háromszoros
sebességgel
Egy gombnyomás és az új varioSpeedPlus programmal máris közel 66%-kal redukálódik a mosogatási
idő! Szabadon választható a felhasználó számára,
hogy az idő, vagy a minimális fogyasztás a pillanatnyi elsődleges szempont. Természetesen a csökkentett időtartam rögtön megjelenik a kijelzőn is.
Mint mindig, a végeredmény optimális, tökéletesen
tiszta, és száraz edények!
higiéniaPlus 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, sőt az öblítési fázisban is több, mint 70 ºC-on történik. A higiéniai opció különösen alkalmas tehát érzékeny
gyerek- és bébieszközök alapos mosogatásra.
Féltöltet opció
Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van,
használja a fél töltet opciót. Az időmegtakarítás
mellett ezzel a funkcióval kb. 30% energiával és vízzel mosogathat.
timeLight
Új funkció a teljesen integrálható mosogatógépekben, amely lehetővé teszi a mosogatási folyamat
időbeni figyelemmel kisérését, így növelve a felhasználó időre vonatkozó tervezési lehetőségeit.

Energia

intenzívZóna

–10 %
Energia

hőcserélő

Szárítás

varioSpeed

higiénia

zeolith® szárítás

emotionLight

varioFlexPlus

Új

SN66V097EU
teljesen integrálható, 60 cm

Műszaki adatok
· 13 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+++-10%/A
· Energia / víz2: 194 kWh / 1 960 liter
·E
 nergia / víz3: 0,67 kWh / 7 liter
·M
 elegvízre köthető (max. 60 °C)
·Z
 ajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség
· 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás
· speedMatic vízrendszer
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus
funkció, „glanz” extra szárítás
· emotionLight
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· zeolith®-energiatakarékos szárítás
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság
· varioFlexPlus kosárrendszer
· 8 lehajtható rész az alsó, 6 a felső kosárban
· varioDrawerPlus evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Gyermekzár gomb
· Akusztikus programvége jelzés, timeLight kijelzés a padlón
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

10 év átrozsdásodás elleni garancia.
A mosogatógép belső tere minőségi
felületkezeléssel ellátott nemesacélból
készült, ezért 10 garanciát vállalunk rá.
át
ro

*
c ia
zsd
ran
ásod
ás elleni ga

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

év átrozsdásodás elleni
garancia
1. Energia-,
szárítási hatékonysági osztály. 2. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
inden Siemens mosogatógép
belső
3. Fogyasztás
eco terére*
50 °C-os programon.

w.siemens-home.com/hu

vario kosár

** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.

isztrációért és a jótállási feltételek megismeréséért látogasson el
ww.siemens-home.com/hu weboldalra!
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Teljesen integrálható 60 cm széles mosogatógépek
varioDrawer harmadik kosár

Féltöltet opció

varioSpeed opció

**

Energia

intenzívZóna

Szárítás

varioSpeed

vario kosár

varioFlexPlus

Energia

Szárítás

aquaStop

féltöltet

Energia

Szárítás

aquaStop

varioSpeed

féltöltet

hőcserélő

SN65M085EU

SN65E006EU

SN64D002EU

teljesen integrálható, 60 cm

teljesen integrálható, 60 cm

teljesen integrálható, 60 cm

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· 14 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A++/A
· Energia / víz2: 266 kWh / 2 800 liter
· Energia / víz3: 0,93 kWh / 10 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia / víz2: 290 kWh / 3 360 liter
· Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia / víz2: 290 kWh / 3 920 liter
·E
 nergia / víz3: 1,02 kWh / 14 liter
·M
 elegvízre köthető (max. 60 °C)
·Z
 ajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

· 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, intenzív Eco 45 °C, gyors 45 °C
· LCD kijelző
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő
technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: intenzívZóna,
varioSpeed, féltöltet mosogatási lehetőség
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus
maradékidő kijelzés

· 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
· LCD kijelző
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő
technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási
lehetőség
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 3/6/9 óra

· 4 program: intenzív 70 °C, normál 65°C,
eco 50 °C, gyors 45 °C
· LCD kijelző
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő
technika
· Kiegészítő funkció: varioSpeed
· Váltókar technika, regeneráló elektronika

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

· varioFlex kosárrendszer
· 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
· varioDrawer evőeszköztartó kosár a harmadik
szinten
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű
„rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Gyermekzár gomb
· Akusztikus programvége jelzés, infoLight
fénycsík a padlón
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

· 2 lehajtható rész az alsó kosárban
· varioFlex kosárrendszer
· Állítható magasságú felső kosár
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Akusztikus programvége jelzés
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

· 2 lehajtható rész az alsó kosárban
· varioFlex kosárrendszer
· Állítható magasságú felső kosár
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Akusztikus programvége jelzés
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer
· infoLight fénycsík a padlón

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 55 cm
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1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Integrálható mosogatógépek
TFT kijelző

intenzívZóna opció

varioSpeed opció

**

A

+++

Energia

zeolith® szárítás

–10 %
Energia

vario kosár

Szárítás

varioFlexPlus

varioSpeed

intenzívZóna

emotionLight

higiénia

Energia

Szárítás

varioSpeed

aquaStop

Energia

intenzívZóna

Szárítás

varioSpeed

aquaStop

Új

SN56V596EU

SN55E505EU

SN54D501EU

integrálható, 60 cm

integrálható, 60 cm

integrálható, 60 cm

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· 13 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+++-10%/A
· Energia / víz2: 194 kWh / 1 960 liter
· Energia / víz3: 0,65 kWh / 7 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia / víz2: 290 kWh / 3 360 liter
· Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 46 dB (re 1 pW

· 12 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia / víz2: 290 kWh / 3 300 liter
· Energia / víz3: 1,02 kWh / 11,8 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

Felszereltség

· 6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto
35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
· Magyar szöveges TFT funkciódisplay
· speedMatic vízrendszer
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő
technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: intenzívZóna,
varioSpeedPlus, higiéniaPlus, „glanz” extra
szárítás
· emotionLight
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· zeolith®-energiatakarékos szárítás
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus
maradékidő kijelzés

· 5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
· LCD display (piros)
· speedMatic vízrendszer
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő
technika
· Kiegészítő funkció: varioSpeed, intenzívZóna
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus
maradékidő kijelzés

· 4 program: intenzív 70 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C
· LCD display (kék/fehér)
· speedMatic vízrendszer
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő
technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: varioSpeed
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus
maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

· varioFlexPlus kosárrendszer
· 8 lehajtható rész az alsó, 6 a felső kosárban
· varioDrawerPlus evőeszköztartó kosár a
harmadik szinten
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű
„rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Gyermekzár gomb, akusztikus programvége
jelzés
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

· varioFlex kosárrendszer
· 2 lehajtható rész az alsó kosárban
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű
„rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

· varioFlex kosárrendszer
· 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű
„rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi
rendszer

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Készülék méret: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

** Az 5 év gyártói garancia 2014. február 28. és december 31. között érvényes.
Az akcióban részt vevő készülékek listáját és a részvételi szabályzatot kérjük keresse a www.siemens-home.com/hu oldalon.
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Teljesen integrálható 45 cm széles mosogatógépek
emotionLight belső világítás

Energia

hőcserélő

Szárítás

varioSpeed

Féltöltet opció

higiénia

vario kosár

varioFlexPlus

intenzívZóna

féltöltet

Energia

Szárítás

féltöltet

aquaStop

hőcserélő

Új

emotionLight

SR66T096EU

SR64E002EU

teljesen integrálható, 45 cm

teljes integrálható, 45 cm

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· 10 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A++/A
· Energia / víz2: 211 kWh / 2 520 liter
· Energia / víz3: 0,75 kWh / 9 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

· 9 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia / víz2: 220 kWh / 2 520 liter
·E
 nergia / víz3: 0,78 kWh / 9 liter
·M
 elegvízre köthető (max. 60 °C)
·Z
 ajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

· 2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás
· LCD display
· duoPower, dupla felső mosogatókar
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus
funkció, féltöltet mosogatási lehetőség
· emotionLight
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

· 2x4 program: intenzív 70 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
· speedMatic vízrendszer
· duoPower, dupla felső mosogatókar
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· Töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási lehetőség
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 3/6/9 óra

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

· varioFlexPlus kosárrendszer
· 3 lehajtható rész a felső és 4 az alsó kosárban
· varioDrawer evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Gyermekzár gomb,
· Akusztikus programvége jelzés, timeLight maradékidő kijelzés
a padlón
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

· vario kosárrendszer
· 2 lehajtható rész az alsó kosárban
·Á
 llítható magasságú felső kosár
·E
 lektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·A
 kusztikus programvége jelzés
·a
 quaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
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1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

Integrálható 45 cm széles mosogatógépek
emotionLight belső világítás

Energia

hőcserélő

Szárítás

varioSpeed

varioSpeed opció

higiénia

vario kosár

emotionLight

varioFlexPlus

intenzívZóna

féltöltet

Energia

Szárítás

varioSpeed

féltöltet

aquaStop

Új

SR56T596EU

SR55M531EU

integrálható, 45 cm

integrálható, 45 cm

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· 10 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A++/A
· Energia / víz2: 211 kWh / 2 520 liter
· Energia / víz3: 0,75 kWh / 9 liter
· Melegvízre köthető (max. 60 °C)
· Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

· 9 teríték mosogatására alkalmas
· Energiaosztály1: A+/A
· Energia / víz2: 220 kWh / 2 240 liter
·E
 nergia / víz3: 0,78 kWh / 8 liter
·M
 elegvízre köthető (max. 60 °C)
·Z
 ajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség

Felszereltség

· 2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C,
gyors 45 °C, előmosogatás
· LCD display (fehér)
· duoPower, dupla felső mosogatókar
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeedPlus, higiéniaPlus
funkció, féltöltet mosogatási lehetőség
· emotionLight
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

· 2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C,
intenzív Eco 45 °C, gyors 45 °C
· LED display
· speedMatic vízrendszer
· dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
· duoPower, dupla felső mosogatókar
· aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő technika, hőcserélő
· Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet mosogatási lehetőség
· Váltókar technika, regeneráló elektronika
· Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

· varioFlexPlus kosárrendszer
·3
 lehajtható rész a felső és 4 az alsó kosárban
· varioDrawer evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
· Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
· Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár, akusztikus
programvége jelzés
· aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

· varioFlex kosárrendszer
· 2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·Á
 llítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
·E
 lektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
· Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár
·a
 quaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Készülék méret: 81,5 x 44,8 x 57,3 cm
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Beépíthető hűtő-fagyasztó kombinációk
Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombináció

Energia

elektronikus

KI38VA50
Lapos ajtópánt rögzítés

Energiatakarékosság és teljesítmény
· Energiahatékonysági osztály: A+
· Energiafelhasználás: 290 kWh/év
· Nettó össztérfogat: 281 l
· Nettó hűtőtér: 222 l
· Nettó ****-fagyasztótér: 59 l
· Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
· Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
· Könnyen tisztítható, fényes világítással
rendelkező belső tér
· Belső kivitel: fémbetétekkel

Hűtőtér
· Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
· 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható
magasságú, egy vízszintesen osztott
· Kihúzható fiók
· Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalomszabályzással

Fagyasztótér
· Szuperfagyasztás
· Szintenkénti fagyasztás
· 3 átlátszó fagyasztófiók

Műszaki adatok
· Fagyasztókapacitás: 6 kg / 24 óra
· Visszamelegedési idő: 22 óra
· Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
· Klímaosztály: SN-ST

Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm
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Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombináció

Energia

Beépíthető hűtőkészülék

Energia

Aláépíthető hűtőszekrény

Energia

KI34VX20

KI24LV60

KU15RA65

Csúszó zsanér rögzítés technika

Lapos ajtópánt rögzítés

Lapos ajtópánt rögzítés

Energiatakarékosság és teljesítmény

Energiatakarékosság és teljesítmény

Energiatakarékosság és teljesítmény

· Energiahatékonysági osztály: A+
· Energiafogyasztás: 293 kWh/év
· Nettó össztérfogat: 274 l
· Nettó hűtőtér: 203 l
· Nettó ****-fagyasztótér 71 l
· Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

· Energiahatékonysági osztály: A++
· Energiafogyasztás: 176 kWh/év
· Nettó össztérfogat: 204 l
· Nettó hűtőtér: 187 l
· Nettó ****-fagyasztótér: 17 l
· Zajszint: 37 dB (A) re 1 pW

· Energiahatékonysági osztály: A++
· Energiafogyasztás: 159 kWh/év fogyasztás
· Nettó össztérfogat: 138 l
· Nettó hűtőtér: 138 l
· Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

· Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
· 1 kompresszor / 1 hűtőkör
· Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
· Könnyen tisztítható, fényes világítással
rendelkező belső tér

· Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
· Lapos ajtópánt rögzítés
· Könnyen tisztítható, fényes világítással
rendelkező belső tér
· 1 kompresszor / 1 hűtőkör
· Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

· Mechanikus hőmérséklet-szabályozás
· Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
· SoftClose csillapított ajtózáródás
· Állítható lábak elől
· 1 kompresszor / 1 hűtőkör

Hűtőtér

Hűtőtér

Hűtőtér

· 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható
magasságú, 1 osztott
· Kihúzható fiók
· Palacktartó
· Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó páratartalomszabályzással hullámos aljzattal

· 5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható
magasságú, 1 osztott
· Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó
páratartalomszabályzással hullámos aljzattal
· 4 ajtórekesz, nagy méretű
· Belső világítás

· Kihúzható polc
· Crisper fiók, átlátszó zöldségtartó
páratartalomszabályzással tetővel
· Palacktartó az extra mély ajtórekeszben

Fagyasztótér

Fagyasztótér

· 3 átlátszó fagyasztófiók

· Pizza-méretű fagyasztórekesz

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok

· Fagyasztókapacitás: 3,5 kg / 24 óra
· Visszamelegedési idő: 16 óra
· Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
· Klímaosztály: ST

· Fagyasztókapacitás: 2 kg / 24 óra
· Visszamelegedési idő: 10 óra
· Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
· Klímaosztály: SN-ST

· Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
· Klímaosztály: SN-ST

Beépítési méret: 177,5 x 56,2 x 55 cm

Beépítési méret: 122,5 x 56 x 55 cm

Beépítési méret: 82 x 60 x 55 cm
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Beépíthető mosó és szárító készülékek
Elöltöltős intergrálható mosógép

A
Energia

26

7

Mosás

Elöltöltős intergrálható mosó-szárítógép

B

A

Energia

Mosás

6

WI14S440EU

WK14D540EU

teljesen integrálható

teljesen integrálható

Teljesítmény

Teljesítmény

· Töltősúly: 7 kg
· Energiacímke1: A+/A
·E
 nergia/víz2: 238 kWh / 9 800 liter
· Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
· Zajszint3: 54/73 dB (re 1pW)

· Töltősúly (mosás+szárítás): 6+3 kg
· Energiafogyasztás (mosás-szárítás): 79 l/4,81kWh
· Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
· Zajszint3: 57/74 dB (re 1pW)

Programok

Programok

· Teljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
· Speciális programok: kimélő plusz,ing/business,
outdoor, intenzív+gyors, szuper 15’, mix,
gyapjú/kézi

· Teljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
· Speciális programok: éjszakai mosás, mix,
outdoor, utcai ruha, ing, szuper 15’ és 30’
gyorsmosás, gyapjú/kézi, finom/selyem
· Elektonikus páratartalom szabályozás,
időprogramok
· Speciális program: szálgyüjtő öblítése

Opciók

Opciók

· Érintős programmódosító gombok:
start/szünet, vasaláskönnyítő program,
extra öblítés, fordulatszám és hőmérsékletmódosítás, előmosás, kezdési idő
· Nagy piktogrammos display

· Nagy piktogramos LCD display:
programlefutás- és hőmérséklet kijelzés,
időprogramozás 1-24 óra, maradékidő
kijelzés, szárítás módjának kijelzése

Komfort és biztonság

Komfort és biztonság

· Súlyautomatika, habzásfigyelés
· Öntisztító mosószertartály
· Hangjelzés a program végén,
· vario-dobrendszer
· 32 cm-es betöltőablak, 130°-ban nyitható
· Bútorelőlapon az ajtópánt megfordítható
· aquaStop vízvédelem garanciával

· Súlyautomatika, habzásfigyelés
· Gyerekzár
· Hangjelzés a program végén,
· vario-dobrendszer
· 30 cm-es betöltőablak, 95°-ban nyitható
· Bútorelőlapon az ajtópánt megfordítható
· aquaStop vízvédelem garanciával

Készülék méret: 81,8 x 60 x 55,5 cm

Készülék méret: 82 x 59,5 x 58,4 cm

1. Mosási, szárítási hatékonysági osztály. 2. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti
állapot energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 3. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.

Beépíthető kávéfőző

sensoFlow System:
Az speciális fűtőelem a tökéletes kávéaroma érdekében biztosítja az állandó és optimális forrázási hőmérsékletet.
Az optimális forrázási hőmérséklet kávékészítésnél 90-95 ºC,
míg az egyéb italokhoz szükséges forró víz hőmérséklete ettől
eltérhet. Az optimális határértékeken belül 3-féle kávéforrázási
és 4 különböző forró víz hőmérséklet közül választhat.
Ezen fűtőelemnek köszönhetően a készülék rendkívül rövid idő
alatt felfűt, és a bekapcsolástól számítva már fél percen belül
elkészül az első csésze kávé. A készülék csak akkor melegít,
amikor szükséges, így nincs felesleges energiafelhasználás.

Beépíthető, automata kávéfőző

TK76K573
nemesacél

Műszaki adatok
· Teljesítményfelvétel: max. 1700 Watt
· Kivehető víztartály: 2,5 l
· Vízpumpa, 19 bar nyomás
· Aromamegőrző kávébab tartály (1000 g)
· Állítható magasságú kávé és tej kifolyó (max. 150 mm)

Felszereltség

My Coffee: kedvenc kávéfajta elkészítése egy
gombnyomásra
Memória funkció, mely a kedvenc kávéját a már előre
beprogramozott kávéfajta, kávéerősség, és kávémennyiség
kombinációjaként készíti el egyetlen gombnyomásra.

silentCeram Drive: hosszú élettartam és extra csendes
működés
A kerámia kávéőrlő rendszernek köszönhetően a kávé legjava
kerül minden csészébe. A kerámia őrlő gyűrűk magasfokú
ellenállósága biztosítja, hogy nem kopnak el, a kávégép hosszú
élettartama mellett a csendes működés is biztosított. Egyénileg
szabályozható 4-szintű őrlési finomság.

· Innovatív „sensoFlow System” fűtőelem
· Innovatív forrázórendszer: „aromaPressure System”
· Magas minőségű tejkezelő rendszer: creamCenter
· Magas minőségű kerámia „silentCeram Drive” kávéőrlő rendszer
· Intelligens „autoValve System”, automatikus átkapcsolás a gőz
és a melegvíz funkció között
· „one touch” funkció: latte macchiato, cappucino, tejeskávé és
személyreszabott „My Coffee” elkészítése egy gombnyomásra
· Egyénileg változtathetó hőmérséklet kávéhoz (3 szintű) és
melegvízhez (4 szintű); illetve változtatható kávé őrlési
fokozat (4 szintű)
· „aromaDouble Shot” - extra erős kávé tökéletes aromával,
kompro-misszumok nélkül
· „individualCup Volume”: a 3 alap kávémennyiség
5 további szinten egyénileg változtatható

Komfort és biztonság
· Kényelmes gyors tejrendszer tisztítás: „creamCenter Cleaner”
· Innovatív „singlePortion Cleaning” rendszer, tisztítás minden
csésze kávé után
· Automata vízkőtlenítő és tisztító program (kombinált calc’n’clean)
· Magas minőségű LCD kijelző; választható magyar nyelv menü
· Figyelmeztető jelzés mielőtt a víztartály vagy a kávébab tartály
kifogy
· Automatikus öblítés a készülék be-, és kikapcsolásakor
· Zaj csillapítás a csendes működésért
· Megvilágított kávé kifolyó

Készülék méret: 45,4 x 59,4 x 53,5 cm
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Siemens Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Nyitva tartás
Hétfő: 08.00 - 18.00 Csütörtök: 09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00		
09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786,
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu
Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

© Siemens 2014. Készült 2014-ben a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás
joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432
www.siemens-home.com/hu

Az Ön Kereskedő partnere:

