
www.siemens-home.bsh-group.com/cz/Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí 
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení 

Druh elektrozařízení
od 1. 4. 2015

Recyklační příspěvek  
cena bez DPH

Recyklační příspěvek  
cena vč. DPH

pračky  57,00 Kč  69,00 Kč 
sušičky  57,00 Kč  69,00 Kč 
myčky  57,00 Kč  69,00 Kč 
sporáky, trouby  57,00 Kč  69,00 Kč 
chladicí a mrazicí přístroje  160,00 Kč  194,00 Kč 
vysavače  12,90 Kč  16,00 Kč 
mikrovlnné trouby  12,90 Kč  16,00 Kč 
sklokeramické desky  12,90 Kč  16,00 Kč 
odsavače par  12,90 Kč  16,00 Kč 
malé spotřebiče*  2,90 Kč  3,50 Kč 
celoplynové sporáky  – Kč  – Kč 
plynové desky  – Kč  – Kč

* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, 
nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

•  Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.

•  Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu 

a předejte ho dalším zájemcům.

•  Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze 

orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.

•  Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto 

dokumentu byly získány na základě měření prováděných 

v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského 

práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se 

mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Zákaznická linka: 251 095 555, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com 
© 2016 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Printed in Czech Republic 11/2016

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/
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 Siemens. Seznamte se s budoucností.
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Vestavné spotřebiče
Program pro kuchyňská studia a specializované obchody s nábytkemSkupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.
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Design v jedné linii.  
A na nejvyšší úrovni

Kvalita, kterou můžete vidět i cítit. Jasné provedení i funkce

Vzácný materiál, ušlechtilé použití

„Všechny tyto nápady vychá-
zely z myšlenky nevymýšlet 
novou značku, ale definovat 

další vývojový stupeň do-
mácích spotřebičů Siemens,“ 

Gerhard Nüssler, hlavní 
designér značky Siemens

Domácí spotřebiče značky Siemens  
nejen výborně vypadají a pracují.  
Prostě takové jsou

Dříve byla kuchyně čistě jen pracovním 
místem, dnes je stále častěji součástí obý-
vacího pokoje. Není divu, že jsou na její 
vybavení kladeny stále vyšší nároky. S mo-
derním designem domácích spotřebičů 
Siemens si uděláte radost na dlouho: díky 
vysoce kvalitním materiálům a preciznímu 
zpracování. A díky promyšlené ergonomii 
je potěšením spotřebiče ovládat.

O tom je přesvědčeno také hodně porotců 
designu. Kromě jiného byly domácí spo-
třebiče Siemens od roku 2008 oceněny 
následujícími cenami za design:

více než 232x cenou „iF product design award“
více než 180x cenou „red dot winner“
4x cenou nejvyšší „red dot best of the best“
a 4x zlatou cenou „iF product design award gold“

Made in Germany

Věřte kvalitě Made in Germany. Domácí 
spotřebiče značky Siemens jsou mj. vyrá-
běny v sedmi německých továrnách téměř 
14 000 pracovníky.

Jedinečná flexibilita díky jednotnému 
designu

Siemens představuje novou úroveň 
v oblasti designu domácích spotřebičů. 
U řady vestavných spotřebičů iQ700 se 
setkává inovativní technologie s mo-
derním designem a usnadňuje nejen 
průběh vaření, ale také výběr a vestavbu 
přístrojů.

 

Díky jednotné výšce panelu mohou být 
všechny přístroje libovolně kombinovány 
a esteticky se přizpůsobí každé kuchyni.
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Vybírejte si všechny přísady podle 
sebe. Stejně jako když si vybíráte 
svoji kuchyni
Inovativní vestavné trouby značky Siemens

100 % horkého vzduchu. O 30 % nižší 
spotřeba energie: horký vzduch eco

Pro všechny, kteří rádi používají horký 
vzduch a přitom by chtěli uspořit i ener-
gii, je tu inovativní ohřev Eco horký 
vzduch od Siemens, který je nejen až 
o 30 % úspornější než mezní hodnota 
třídy spotřeby energie A, ale současně 
nabízí i perfektní výsledky při pečení. 
Ať už pečete hluboce zmrazenou pizzu, 
koláč, nebo lasagne – Eco horký vzduch 
se speciální kontrolou teploty vám při 
energeticky úsporném pečení horkým 
vzduchem na jedné pečicí úrovni zajistí 
optimální výsledek.

100% chuť. Úspora času až 50 %:  
varioSpeed a coolStart

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší: 
jedním stiskem tlačítka. Integrovaná mi-
krovlnná funkce totiž pomáhá nejen při 
rozmrazování a ohřívání. Zkracuje dobu 
přípravy všech pokrmů v pečicí troubě 
tak, že se dodatečně zapne k již zvole-
nému druhu ohřevu. Vynikající kvalita 
zůstane zachována. Také mražené výrob-
ky lze díky funkci coolStart připravit ještě 
rychleji, zcela bez předehřívání. Šetří se 
tak čas i energie.

Nechcete už nikdy čistit troubu:  
řešením je automatické samočištění 
activeClean®

Stačí stisknout tlačítko a připálené 
zbytky z pečení a grilování se rozpadnou 
při velmi vysoké teplotě na prach, který 
poté velmi snadno odstraníte pomocí 
hadříku.

Přehlednost, hezké barvy,  
vynikající obsluha

Nikdy dřív nebyla obsluha pečicí trouby 
tak zábavná: velký displej, zářivé bar-
vy, vysoký kontrast a nejlepší rozlišení. 
Díky uživatelsky komfortním pokynům 
v menu nového dotykového displeje je 
každé nastavení prováděno intuitivně. 
S displeji: „TFT dotykový displej Plus“, 
„TFT dotykový displej“ nebo „TFT displej“ 
pro vás bude zcela snadné mít svou peči-
cí troubu pod kontrolou.

e
Eco horký 
vzduch 

TFT dotykový 
displej Plus

varioSpeed

activeClean®

TFT dotykový 
displej TFT displej

coolStart
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Nikdy dříve nebylo tak snadné mít vše pod kontrolou. Vět-
ší displej, světlejší barvy, vysoký kontrast a lepší rozlišení. 
Nezáleží na tom, odkud se díváte, nové varianty displejů 
jsou vždy dobře čitelné. Ať už používáte pouze základní 

funkce TFT displeje, nebo speciální funkce TFT dotyko-
vého displeje Plus, pokyny v menu jsou vždy jednoduché 
a intuitivní. Seznamte se bleskově se základními funkce-
mi, navigace v menu vám přitom bude pomáhat.

Vysoce kvalitní displeje a uživatelsky  
komfortní menu: pro perfektní menu

TFT displej

Menu pečicí trouby vás povede. Pro své pokrmy vždy 
snadno naleznete správné nastavení.

TFT dotykový displej Plus

Ještě nikdy jste nemohli vše sledovat tak jednoduchým 
způsobem. Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast 
a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované 
pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci před-
stavuje nový TFT dotykový displej Plus nejinovativnější 
a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo 
pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: po-
skytnout vám plnou kontrolu.

TFT dotykový 
displej Plus

TFT dotykový displej

Pomocí uživatelsky komfortních pokynů při procházení 
menu bude pro vás zcela snadné přizpůsobit přístroj 
svým jídelním návykům a způsobu vaření. Využijte 
všech výhod, které vám propracované menu nabízí, 
zcela bez námahy. 

TFT dotykový 
displej

TFT displej

Příprava chutných a zdravých pokrmů s funkcí  
vaření v páře

Ať už se jedná o rybu, zeleninu, nebo dezerty, vaření 
v páře je zdravý a chutný způsob přípravy jídel. Zcela 
snadno pomocí vodní páry. Potraviny jsou upravovány še-
trně, je zachována chuť a přírodní barva vašich pokrmů.

Od zdravého po křupavé, parní pečicí trouby 
a parní trouby dodržují svůj slib: 100% chuť
Jednoduchá obsluha pro zvlášť šetrnou přípravu pokrmů

Křupavá kůrka a šťavnatá pečeně: funkce přidané 
páry pulseSteam

S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému 
pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlh-
kost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku 
křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečeni nebo chléb.

Krok 1: Snadno a pohodlně naplňte 1litrovou nádržku.

Krok 2: Stiskem tlačítka automaticky vyjede výsuvný panel dopředu 
a vy můžete naplněnou nádržku vložit dovnitř. 

Krok 3: Pohodlně zavřete výsuvný panel zpět na své místo. Nyní je 
třeba pouze spustit požadovaný program a výroba páry může začít.

Postup při obsluze výsuvného panelu

Parní trouba

Kombinované parní trouby a parní trouby iQ700 nabí-
zejí mnoho možností přípravy vynikajících a chutných 
pokrmů. Díky rozličným funkcím nemusíte přidávat tuk 
ani olej, abyste dosáhli vynikajících výsledků. Ať už se 

jedná o přístroje vysoké 60 cm, nebo 45 cm, velký vnitřní 
prostor kombinovaných parních trub nebo parních trub 
iQ700 vám navíc nabízí maximální svobodu a flexibilitu. 

pulseSteam
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Nejjednodušší způsob čištění 
trouby: ať se vyčistí sama
activeClean® nechá vaši kuchyň vždy zářivou

Vynikající promyšlená kuchyně. Až po čištění

Nyní si můžete své pokrmy ještě více užívat, neboť si 
nemusíte lámat hlavu s čištěním pečicí trouby: díky funkci 
activeClean. Pouhým stisknutím tlačítka se vaše trouba 
vyčistí sama. Při tomto procesu, který se nazývá pyrolýza, 
se trouba rozpálí na velmi vysokou teplotu, zbytky od 
jídla se spálí na popel. Potom vnitřek trouby jednoduše 
vytřete vlhkým hadříkem. Jedná se nejen o nejefektivněj-
ší, ale i nejpohodlnější způsob čištění vnitřního prostoru 
pečicí trouby.

Nejvyšší kvalita pro nejvyšší teploty

Speciální vrstva teleskopických výsuvů activeClean® je 
optimalizovaná pro vysoké teploty, a tak je ideálním do-
plňkem automatické samočisticí funkce activeClean®.

activeClean® 
teleskopické 
výsuvy

activeClean®

Méně času na přípravu.  
Více času na připravené jídlo
Další inovace, které zajistí více času na váš požitek z jídla

Vysoký komfort pro velkou flexibilitu:  
teleskopické výsuvy

Už nikdy si nelámejte hlavu s tím, do které výšky zasu-
nete pečicí plech. Ať chcete připravit jakýkoliv pokrm, 
s komfortem teleskopických výsuvů se to vždy podaří. 
Tak budete flexibilní na všech úrovních.

teleskopické
výsuvy

Funkce cookControl Plus: naprogramovaná doporuče-
ná nastavení jsou zárukou těch nejlepších výsledků při 
přípravě nejrůznějších pokrmů 

Stačí si zvolit požadované jídlo a zadat hmotnost – funkce 
cookControl Plus okamžitě nabídne doporučené nastave-
ní pro dokonalou přípravu. U všech pokrmů obsažených 
v nabídce cookControl Plus tak spolehlivě dosáhnete těch 
nejlepších výsledků. 

Funkce softMove: díky chytrému mechanismu se dvíř-
ka trouby otevírají a zavírají zlehka a tiše

Pohodový provoz trouby bez námahy. Chytrý tlumicí me-
chanismus otevírá a zavírá dvířka trouby velice zlehka.

cookControl
Plus
cookControl
Plus softMove

Funkce 4D horký vzduch: nejlepší výsledky 
pečení bez ohledu na zvolenou výšku zasunutí plechu

Pro maximální flexibilitu při přípravě jídla si můžete zvolit 
libovolnou výšku mřížky pro zasunutí plechu. Inovativní 
technologie motoru ventilátoru teplo optimálně rozloží po 
celém vnitřním prostoru trouby. Jídlo se vám proto vždy 
dokonale povede podle očekávání bez ohledu na to, na 
kterou úroveň jej umístíte.

4D Horký 
vzduch

Každý model se předvede v dobrém světle

Jednotlivé modely nabízejí různé typy osvětlení. Všechny 
typy – standardní halogenové osvětlení, LED osvětlení 
nebo nejvyspělejší víceúrovňové LED osvětlení – zajistí 
skvělý pohled a zcela upoutají pozornost na vaše jídlo.*

*Platí pro všechny modely iQ700.

Víceúrovňové 
LED osvětlení

Halogenové 
osvětlení

LED
osvětlení

Funkce bakingSensor: 
trouba sama zjistí, kdy je dopečeno

Při pečení budete mít na starosti již jen jediné: připravit 
těsto a navolit požadovaný pokrm. Celý proces pečení pak 
bude automaticky řídit inovativní senzorová technologie. 
Čidlo bakingSensor průběžně měří vlhkost vnitřního pro-
storu trouby a upozorní vás, když je hotovo.

Funkce roastingSensor Plus: dosáhněte nejlepších 
výsledků pečení – a ještě snadněji než dříve

Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní 
sonda na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu 
vašich pokrmů. Je vhodná pro celou řadu jídel a lze ji do-
konce zkombinovat s integrovanou mikrovlnnou troubou 
a funkcí pulseSteam.

bakingSensor
roasting
Sensor Plus



Vaše přísady si vyberte jednotlivě.  
I ve své kuchyni

Inovativní trouby značky Siemens

Eco horký vzduch

Nepřekračuje pouze mezní hodnotu třídy spotřeby ener-
gie A až o 30 %, ale současně nabízí i perfektní výsledky 
při pečení. Ať už pečete hluboce zmrazenou pizzu, koláč, 
nebo lasagne. Eco horký vzduch se speciální kontrolou 
teploty vám při energeticky úsporném pečení hor-
kým vzduchem na jedné pečicí úrovni zajistí optimální 
výsledek.

Pečeně se snadno podaří: elektronická pečicí automa-
tika cookControl

Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo 
ještě snazší. Elektronická pečicí automatika cookControl 
nabízí množství programů pro perfektní přípavu masa 
a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný program a zadejte 
váhu – vše ostatní půjde automaticky.

e
Eco horký 
vzduch cookControl

Výrazně snazší čištění trouby: ecoClean

Čisticí systém ecoClean najdete u některých modelů v zá-
kladní výbavě, k některým modelům lze dokoupit jako 
zvláštní příslušenství také na boční stěny a strop. Povrchová 
úprava z miniaturních keramických kuliček pojme veškeré 
nečistoty, rozloží je a zároveň zredukuje pachy vznikající při 
pečení až o 80 %. Ideální pro spotřebiče bez samočištění.

Unikátní už více než 40 let

Nikdo neví o samočisticích funkcích v pečicích troubách 
více než Siemens. Už v roce 1972 vyvinul Siemens svou 
první samočisticí automatiku. Od té doby vám tato často 
kopírovaná, avšak dosud nenapodobená inovace značky 
Siemens ubírá náročnou práci čištění vnitřního prostoru 
pečicí trouby. Přitom spotřebovává jen velmi málo ener-
gie, a navíc je ekologicky šetrná, jelikož nepotřebujete 
použít chemické čisticí prostředky jako např. drahé čisticí 
prostředky na trouby. Více než 40 let tak activeClean® 
provádí čistou práci.

activeClean®

Více komfortu při obsluze: 3násobný teleskopický výsuv 
se STOP-FUNKCÍ a 3násobný plně teleskopický výsuv

U inovativního 3násobného teleskopického výsuvu se 
STOP-FUNKCÍ a také u standardní varianty 3násobného 
plně teleskopického výsuvu lze plechy, rošty a univerzální 
pánve vytáhnout na třech úrovních jednoduchým tahem 
z trouby. Navíc se teleskopické výsuvy u 3násobného tele-
skopického výsuvu se STOP-FUNKCÍ automaticky zastaví 
na obou stranách ve stejné vzdálenosti před troubou, 
takže se při opětovném vložení pečicích plechů a roštů 
neposunují.

3nás. plný 
teleskop se 
STOP-FUNKCÍ

3násobný 
teleskopický
výsuv

Už nikdy ruční čištění trouby:  
samočisticí automatika activeClean®

Stačí stisknout tlačítko a připálené zbytky z pečení a gri-
lování se rozpadnou při velmi vysoké teplotě na prach, 
který poté velice snadno odstraníte pomocí hadříku.

Usnadňují výhled a čištění: celoskleněná  
vnitřní dvířka

Vnitřní strana dvířek pečicí trouby je celoskleněná. Umož-
ňuje výhled do vnitřního prostoru trouby a snadno se 
čistí. V případě potřeby je lze sundat.

Více světla a čistoty v pečicí troubě:  
titanGlanz smalt

Světlý a proti skvrnám od ovoce a kyselin odolný smalt 
odráží lépe světlo a poskytuje tak více světla ve vnitřním 
prostoru pečicí trouby.

 Trouba s mikrovlnami a pulseSteam Kombinovaná parní trouba
Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem Plus iQ700 Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem Plus iQ700

 

cookControl
PluspulseSteam

Víceúrovňové 
LED osvětleníbakingSensor

roasting
Sensor Plus

Model HN 678G4S1 nerez 57 990 Kč* HS 658GXS1 nerez 46 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami a pulseSteam s 15 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný 
gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, inten-
zivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla

■■  další možnosti parního ohřevu: regenerace (ohřívání), kynutí
■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
■■  s Invertorem ■■nerezový ventilátor
■■ objem: 67 l

■■  kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, 
Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, 
cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro 
pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, 
pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla

■■  další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání), kynu-
tí, rozmrazování 

■■  elektronicka regulace teploty 30–250 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 71 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv, odolné při 
activeClean

■■ závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ

Komfort ■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se 
separátním vypínáním

■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1 l
■■  umístění parního generátoru mimo varný prostor
■■  výroba páry mimo varný prostor
■■  tlačítko info
■■ pulseSteam
■■ coolStart

■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■ cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  další funkce: 
automatické připařování (pulseSteam), program na odvápnění, čisticí 
program, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení

■■  LED osvětlení, víceúrovňové LED osvětlení, osvětlení trouby se 
separátním vypínáním

■■ výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1 l
■■ umístění parního generátoru mimo varný prostor
■■  výroba páry mimo varný prostor 
■■ tlačítko info
■■ pulseSteam
■■ coolStart
■■ fullSteam

Čištění ■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop 
■■ program ecoClean
■■ speciální vnitřní sklo dveří

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■  dětská pojistka se zámkem dveří 
■■  bezpečnostní vypnutí  ■■ ukazatel zbytkového tepla 
■■  tlačítko start  ■■ spínač kontaktu dveří

■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka ■■bezpečnostní vypnutí 
■■  ukazatel zbytkového tepla ■■tlačítko start ■■spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 rošt, 1 děrovaná parní nádoba velikost XL,  
1 děrovaná parní nádoba velikost S, 1 neděrovaná parní nádoba velikost S,  
1 smaltovaný plech, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

Délka kabelu (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595×560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Délka kabelu (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve ■ HZ 327000, pečicí kámen 
s dřevěnou lopatkou ■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech ■ HZ 631070, 
smaltovaný pečicí plech ■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev  
■ HZ 633001, víko pro profi-pánev ■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev  
■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby ■ HZ 86S000, skleněný pekáč 
■ HZ 638270, 2násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean  
■ HZ 638370, 3násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean

■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve ■ HZ 327000, pečicí kámen 
s dřevěnou lopatkou ■ HZ 36D513P, keramická nádoba GN⅔, neděrovaná ■ 
HZ 36D533P, keramická nádoba GN⅓, neděrovaná ■ HZ 36D613, děrovaná parní 
nádoba, velikost S ■ HZ 36D613G, neděrovaná parní nádoba, velikost S ■ HZ 36D663G, 
děrovaná parní nádoba, velikost XL ■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech ■ 
HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem ■ HZ 631070, smaltovaný pečicí 
plech ■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem ■ HZ 632070, 
smaltovaná univerzální pánev ■ HZ 633001, víko pro profi-pánev ■ HZ 633070, 
smaltovaná profi-pánev ■ HZ 664000, rošt (pára) ■ HZ 86S000, skleněný pekáč 

1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 28.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

activeClean®
cookControl
Plus
cookControl
PluspulseSteam bakingSensor

Víceúrovňové 
LED osvětlení

roasting
Sensor Plus
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*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná trouba
Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem iQ700 Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem iQ700

 

softMove coolStart
LED
osvětlení varioSpeed

cookControl
PlusactiveClean® softMove

LED
osvětlení

cookControl
Plus coolStart ecoClean PlusvarioSpeed

Model HM 676G0S1 nerez 38 490 Kč* HM 656GNS1 nerez 34 490 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, malo-
plošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
■■  s Invertorem
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 67 l

■■  pečicí trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, malo-
plošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W,180 W,360 W, 600 W, 800 W)
■■  s Invertorem
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 67 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv, odolné při 
activeClean

■■ závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ

Komfort ■■ 3,7" TFT dotykový displej, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart 

■■ 3,7" TFT dotykový displej, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při 
pyrolýze

■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop 
■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■  dětská pojistka se zámkem dveří
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč
■■ HZ 638270, 2násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean
■■ HZ 638370, 3násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč
■■ HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
■■ HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv

Vestavná trouba s mikrovlnami Vestavná trouba s mikrovlnami
Vestavná trouba s TFT displejem iQ700 Vestavná trouba s TFT displejem iQ700

 

varioSpeed ecoClean Plus softMove coolStart
LED
osvětlení

dětská
pojistka softMoveactiveClean® coolStart

dětská
pojistka

Halogenové 
osvětlení

Model HM 633GNS1 nerez 34 490 Kč* HB 675G0S1 nerez 23 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami s 10 druhy ohřevu: 4D horký 
vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní 
ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, 
stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev

■■  max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) 
■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný

■■ mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času
■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  s Invertorem
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 67 l

■■  pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehří-
vání, udržování tepla

■■ elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■ nerezový ventilátor
■■ objem: 71 l

Výsuvný 
systém

■■ závěsné rošty, 1násobný teleskopický výsuv
■■ HZ 638300 3násobný teleskopický výsuv (jako zvl. přísl.)

■■  závěsné rošty, 1násobný teleskopický výsuv
■■  HZ 638307, 3násobný teleskopický výsuv odolný při activeClean 
(jako zvl. přísl.)

Komfort ■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ cookControl Plus
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ halogenové osvětlení
■■ výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ cookControl Plus
■■ elektronické hodiny
■■ tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■ ecoClean Plus: zadní stěna
■■ speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

■■ activeClean® – automatické samočištění
■■ speciální vnitřní sklo dveří

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■ vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■ designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■ energetická třída: A+
■■ teplota dveří max. 30 °C2)

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypnutí
■■ ukazatel zbytkového tepla
■■ tlačítko start 
■■ spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech1)

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt (pro mikrovlnné trouby)
■■ HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
■■ HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč 

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634000, kombinovaný rošt
■■ HZ 638270, 2násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean
■■ HZ 638370, 3násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč

Vestavná trouba s mikrovlnami

1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 28.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.
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1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 28.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná trouba s TFT displejem iQ700 Vestavná trouba s TFT displejem iQ700

 

ecoClean Plus softMove coolStart
Halogenové 
osvětlení

dětská
pojistka ecoClean Plus softMove coolStart

Halogenové 
osvětlení

dětská
pojistka

Model HB 655GTS1 nerez 22 990 Kč* HB 655GNS1 nerez 22 790 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehří-
vání, udržování tepla

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 71 l

■■  pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehří-
vání, udržování tepla

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 71 l

Výsuvný 
systém

■■ závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ ■■ závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ
■■  HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv (jako zvl. příslu-
šenství)

Komfort ■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ halogenové osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ cookControl Plus 
■■ elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ halogenové osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ cookControl Plus 
■■ elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
■■ speciální vnitřní sklo dveří

■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
■■ speciální vnitřní sklo dveří

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■ energetická třída: A
■■  teplota dveří max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech

Zvláštní 
příslušenství

HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
HZ 633001, víko pro profi-pánev
HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
HZ 634000, rošt
HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ 86S000, skleněný pekáč

HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
HZ 633001, víko pro profi-pánev
HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
HZ 634000, rošt
HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ 86S000, skleněný pekáč

Vestavná trouba Vestavná trouba
Vestavná trouba s TFT displejem iQ700 Vestavná trouba s TFT displejem iQ700

 

softMove
dětská
pojistka coolStart

Halogenové 
osvětlení ecoClean Plus

Halogenové 
osvětlení softMove

dětská
pojistka kynutí těsta

4D Horký 
vzduch

Model HB 635GNS1 nerez 20 490 Kč* HB 632GBS1 nerez 18 890 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehří-
vání, udržování tepla 

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 71 l

■■  pečicí trouba s 8 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch 
eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené 
jídlo

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 71 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ
■■  HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv (jako zvl. příslu-
šenství)

■■ závěsné rošty
■■  HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv (jako zvl. příslu-
šenství)

Komfort ■■  2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ halogenové osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ cookControl Plus
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

■■  2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ halogenové osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■ ecoClean Plus: zadní stěna
■■ speciální vnitřní sklo dveří

■■ speciální vnitřní sklo dveří

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech

Zvláštní 
příslušenství

HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
HZ 633001, víko pro profi-pánev
HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
HZ 634000, rošt (standard)
HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ 86S000, skleněný pekáč

HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
HZ 633001, víko pro profi-pánev
HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
HZ 634000, rošt (standard)
HZ 638100, 1násobný teleskopický výsuv
HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv
HZ 86S000, skleněný pekáč

Vestavná trouba Vestavná trouba
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s TFT dotykovým displejem Plus iQ700

 

cookControl
Plus

TFT dotykový 
displej

roasting
Sensor Plus bakingSensor

LED
osvětlení

Model CM 678G4S1 nerez 48 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami s 15 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný 
gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, inten-
zivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■  s Invertorem
■■ nerezový ventilátor
■■ objem: 45 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ, 
odolné při activeClean

Komfort ■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  vnitřní LED stropní osvětlení a víceúrovňové boční LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  umístění parního generátoru mimo varný prostor
■■  výroba páry mimo varný prostor
■■  tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■  dětská pojistka se zámkem dveří 
■■  bezpečnostní vypnutí  ■■ ukazatel zbytkového tepla 
■■  tlačítko start  ■■ spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,20 m) 
rozměry niky: 450 – 455 ×560 – 568 ×550 mm
rozměry spotřebiče: 455 ×595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve ■ HZ 327000, pečicí kámen 
s dřevěnou lopatkou ■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech ■ HZ 631070, 
smaltovaný pečicí plech ■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev  
■ HZ 633001, víko pro profi-pánev ■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev  
■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby ■ HZ 86S000, skleněný pekáč  
■ HZ 638270, 2násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean  
■ HZ 638370, 3násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean

 Kompaktní trouba s mikrovlnami, 45 cm

1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 16.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

s TFT dotykovým displejem Plus  iQ700

 

cookControl
PluspulseSteam bakingSensor

roasting
Sensor Plus

LED
osvětlení

Model CS 658GRS1 nerez 39 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  kompaktní parní pečicí trouba s 15 druhy ohřevu: 4D horký 
vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev 
eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň 
pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, 
jemné vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla

■■  další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání), kynu-
tí, rozmrazování 

■■ elektronická regulace teploty 30–250 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 47 l

Výsuvný 
systém

■■ závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ

Komfort ■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  další funkce: automatické připařování (pulseSteam), program na 
odvápnění, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, 
sušení

■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1 l
■■ umístění parního generátoru mimo varný prostor
■■  výroba páry mimo varný prostor
■■  tlačítko info
■■ pulseSteam
■■ fullSteam
■■ coolStart

Čištění ■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
■■ speciální vnitřní sklo dveří

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka 
■■  bezpečnostní vypnutí ■ ukazatel zbytkového tepla 
■■  tlačítko start ■ spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 rošt, 1 děrovaná parní nádoba, velikost XL, 1 děrovaná parní nádoba, veli-
kost S, 1 neděrovaná parní nádoba, velikost S, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  3,3 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve ■ HZ 327000, pečicí kámen 
s dřevěnou lopatkou ■ HZ 36D513P, neděrovaná keramická nádoba GN⅓ 
■ HZ 36D533P, neděrovaná keramická nádoba GN⅔ ■ HZ 36D613, neděrovaná 
parní nádoba, velikost S ■ HZ 36D613G, děrovaná parní nádoba, velikost S 
■ HZ 36D663G, děrovaná parní nádoba, velikost XL ■ HZ 625071, smaltovaný 
grilovací plech ■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem ■ HZ 631070, 
smaltovaný pečicí plech ■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým 
povrchem ■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev ■ HZ 633001, víko pro 
profi-pánev ■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev ■ HZ 664000, rošt (pára)  
■ HZ 66X600, černá dekorační lišta mezi spotřebiče při instalaci compact45 nad 
60cm trouby 

 Kompaktní parní pečicí toruba

compact45

compact45

compact45

compact45

compact45

CS 658GRS1, CS 658GRW1,  
CM 656GBS1, CD 634GBS1,  
CD 634GBW1, CM 633GBS1, CM 633GBW1 rozměry v mm 

CS 658GRS1, CS 658GRW1,  
CM 656GBS1, CD 634GBS1,  
CD 634GBW1, CM 633GBS1, CM 633GBW1 rozměry v mm 

CM 656GBS1, CD 634GBS1,  
CD 634GBW1, CM 633GBS1, CM 633GBW1 rozměry v mm 

CS 658GRS1, CS 658GRW1,  
CM 656GBS1, CD 634GBS1,  
CD 634GBW1, CM 633GBS1, CM 633GBW1 rozměry v mm 

CS 658GRS1, CS 658GRW1 rozměry v mm 

rozměrové výkresy

compact45
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Opravdový specialista 

Parní pečicí trouba Siemens umí vše, co umí parní trou-
ba – a ještě mnohem více. Nabízí tak se svými profe-
sionálními funkcemi s množstvím možností optimální 
způsob přípravy pro každý pokrm a každou potravinu.

Kombi parní 
trouba

Křupavá kůrka a šťavnatá pečeně: 
funkce přidané páry pulseSteam

Pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému 
způsobu pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající 
pokrmy. Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm 
učiní zvnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Např. pro peče-
ni nebo chléb.

pulseSteam



1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 16.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kompaktní vestavná trouba s TFT dotykovým displejem iQ700 Kompaktní vestavná trouba s TFT displejem iQ700

 

cookControl
Plus varioSpeed

LED
osvětlení coolStartsoftMove ecoClean Plus softMove

LED
osvětlení

dětská
pojistka varioSpeed

Model CM 656GBS1 nerez 35 990 Kč* CM 633GBS1 nerez 31 490 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  kompaktní pečicí trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, malo-
plošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla 

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■  s Invertorem
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 45 l

■■  vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami se 6 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infragril, velko-
plošný gril, maloplošný gril, předehřívání

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■ elektronická regulace teploty 30–275 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■ s Invertorem
■■ nerezový ventilátor
■■ objem: 45 l

Výsuvný 
systém

■■ závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat ■■ závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat 

Komfort ■■ 3,7" TFT dotykový displej vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ cookControl Plus
■■ LED osvětlení
■■ výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ elektronické hodiny
■■ tlačítko info

Čištění ■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

■■ speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■ vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■ designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C1)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■ teplota dveří max. 30 °C2)

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypnutí
■■ ukazatel zbytkového tepla
■■ tlačítko start 
■■ spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 kombinovaný rošt,1 univerzální pánev 1 kombinovaný rošt,1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 664000, rošt pro parní trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč
■■  HZ 66X600,  černá dekorační lišta mezi spotřebiče při instalaci  

compact45 nad 60cm trouby

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč
■■  HZ 66X600,  černá dekorační lišta mezi spotřebiče při instalaci  

compact45 nad 60cm trouby

 Kompaktní trouby s mikrovlnami
Kompaktní pečicí trouba iQ700 Kompaktní vestavná trouba s TFT displejem iQ700

 

softMove
4D Horký 
vzduch coolStart

dětská
pojistka Parní trouba

dětská
pojistka softMove

Model CB 635GBS1 nerez 20 490 Kč* CD 634GBS1 nerez 28 390 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehří-
vání, udržování tepla 

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 45 l

■■  kompaktní parní trouba se 4 druhy ohřevu: pára, regenerace 
(ohřívání), kynutí, rozmrazování 

■■ elektronická regulace teploty 30–100 °C
■■  objem: 38 l

Výsuvný 
systém

■■ závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání
■■  HZ638108, 1násobný teleskopický výsuv

■■ závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat 

Komfort ■■  2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ halogenové osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ cookControl Plus
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ cookControl Plus
■■  další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání 
bodu varu dle nadm. výšky

■■ osvětlení varného prostoru
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1,3 l
■■  umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
■■ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
■■  tlačítko info

Čištění ■■ ecoClean Plus: zadní stěna
■■ speciální vnitřní sklo dveří

■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■ nerezový varný prostor
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 děrovaná parní nádoba, velikost L, 1 neděrovaná parní nádoba, velikost L,  
1 mycí houba

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 ×560 – 568 ×550 mm
rozměry spotřebiče: 455 ×595 × 548 mm
příkon:  2,99 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  1,9 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve 
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634000, rošt (Standard)
■■ HZ 638200, 2násobný plně teleskopický výsuv
■■ HZ 638300, 3násobný plně teleskopický výsuv
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč

■■ HZ 36D513P, neděrovaná keramická nádoba GN⅓ 
■■ HZ 36D533P, neděrovaná keramická nádoba GN2/3 
■■ HZ 36D613, neděrovaná parní nádoba, velikost S 
■■ HZ 36D613G, děrovaná parní nádoba, velikost S 
■■ HZ 36D643, neděrovaná parní nádoba, velikost L 
■■ HZ 36D643G, děrovaná parní nádoba, velikost L 
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč 
■■  HZ 66X600, černá dekorační lišta mezi spotřebiče při instalaci  
compact45 nad 60cm trouby

 Kompaktní parní trouba Kompaktní pečicí trouba
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compact45

Ohřevná zásuvka / zásuvka na příslušenství iQ700 Ohřevná zásuvka iQ700

Model a) BI 630CNS1 nerez (ohřevná zásuvka)  13 290 Kč*
b) BI 630ENS1 nerez (zásuvka na přísl. bez ohřevu) 7 590 Kč*

BI 630DNS1 nerez 13 290 Kč*

Výsuvný 
systém

■■ a) ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla 
■■ b) protiskluzový povrch
■■  a) nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplo-
ta ohřevného dna z tvrzeného skla) 

■■ objem: a) 20 l, b) 21 l

■■ ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla
■■  nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota 
ohřevného dna z tvrzeného skla) 

■■  objem: 52 l

Komfort ■■ naplnění max. a) 25 kg, b)15 kg
■■  maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální 
naplnění talířů (26 cm): a) 12 ks, b) 14 ks

■■  a) pět možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, 
udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání 

■■ plně výsuvná 
■■ a) chladná čelní stěna 
■■ push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny 

■■ naplnění max. 25 kg
■■  maximální naplnění šálků na espresso: 192 ks nebo maximální 
naplnění talířů (26 cm): 40 ks 

■■  pět možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, 
udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání

■■ plně výsuvná
■■ chladná čelní stěna 
■■ push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny

Technické 
informace  
V × Š × H

a) připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
 rozměry niky:  140 × 560 – 568 × 550 mm 
rozměry spotřebiče:   a) 140 × 594 × 548 mm 

b) 140 × 595 × 500 mm
příkon:  a) 0,81 kW

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
 rozměry niky:  290 × 560 – 568 × 550 mm 
rozměry spotřebiče:  290 × 595 × 548 mm 
příkon:  0,81 kW

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou,
musí být dodržena nasledující tloušťka pracovní
desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky min. tloušťka pracovní desky

nasazená v rovině

indukční varná deska 42 mm 43 mm

celoplošná indukční
varná deska

48 mm 53 mm

plynová varná deska 37 mm 47 mm

elektrická varná deska 28 mm 30 mm

Plně automatický kávovar  
s TFT dotykovým displejem

  
CT 636LES1, CT 636LEW1 rozměry v mm 

Ohřevná zásuvka

 BI 630DNS1 rozměry v mm 

Plně automatický kávovar  
s TFT dotykovým displejem

  
CT 636LES1, CT 636LEW1 rozměry v mm 

rozměrové výkresyrozměrové výkresy

 Ohřevné zásuvky
Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem iQ700

 

TFT dotykový 
displej

aromaDouble
Shot

Model CT 636LES1 nerez 53 990 Kč* (CT 636LEW1 bílý 53 990 Kč*)

Chuť ■■  sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy 
díky ideální konstantní teplotě spaření

■■ AromaPro Concept: ideální tlak pro dosáhnutí optimálního aroma
■■  příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, 
Latte Macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka

■■ aromaDouble Shot – extrasilná káva při zachování správného aroma 
■■ individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3stupňová, horká voda: 4 stupně 
■■  obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť 
a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort ■■ TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu
■■  myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem 
kávy a mléka

■■  individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, 
jak chcete

■■ výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na Latte Macchiato
■■ oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit 
■■ vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l)
■■ včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn
■■  flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontej-
ner, anebo použijete jiný, např. krabici na mléko

■■ krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče 

Výkon ■■ tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“
■■  coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn 
■■  One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači 
mléka

■■ separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody 
■■ významná úspora času: nejrychlejší první šálek! 
■■ tlak čerpadla: 19 barů
■■ separátní zásobník na mletou kávu
■■  záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 
15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)

Hygiena ■■ vyjímatelná spařovací jednotka 
■■  autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě 
mléčného nápoje

■■  tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou 
nebo v myčce

■■ singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu 
■■ automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí 
■■ odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu 
■■ calc'nClean: automatický čisticí a odvápňovací systém
■■  ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se musí vyměnit vodní filtr, vyčistit a od-
vápnit

Ostatní ■■  zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní 
stěnou. Kuchyň tak vypadá vždy čistě 

■■ zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g)
■■ podsvícení šálků a výpusti kávy ■■nastavitelný stupeň mletí (vícestupňový)
■■ jazyk displeje programovatelný
■■ dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné
■■ příkon: 1600 W

Příslušenství separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, 
trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání 
spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru

V × Š × H rozměry niky: 449 × 558 × 354 mm rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 385 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ TZ 80002, odvápňovací tablety
■■ TZ 80009N, izolovaná nádoba na mléko
■■ TZ 80001, čisticí tablety

 Vestavný plně automatický kávovar

Plně automatický kávovar  
s TFT dotykovým displejem

  
CT 636LES1, CT 636LEW1 rozměry v mm 

Ohřevná zásuvka

  
BI 630CNS1,  
BI 630ENS1 rozměry v mm 

Plně automatický kávovar  
s TFT dotykovým displejem

  
CT 636LES1, CT 636LEW1 rozměry v mm 

Ohřevná zásuvka

  
BI 630CNS1,  
BI 630ENS1 rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.20 21



1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 28.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

Speciální barevné provedení: 
Bílá edice 

Elegantní Bílý design poskytuje dostatečnou rozmani-
tost – v novém a stylovým designu. Veškeré dokonalosti 
jako například nekonečná flexibilita a kombinovatelnost 
jsou samozřejmě ve speciálním Bílém designu k dispozici.

Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem Plus iQ700

 

Model HN 678G4W1 bílá 57 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami a pulseSteam s 15 druhy ohřevu: 
4D, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev 
eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stu-
peň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní 
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla

■■  další možnosti parního ohřevu: regenerace (ohřívání), kynutí
■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
■■  s Invertorem
■■ nerezový ventilátor
■■  výroba páry mimo varný prostor
■■ objem: 67 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv, odolné při 
activeClean

Komfort ■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  vnitřní LED stropní osvětlení a víceúrovňové boční LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1 l
■■  umístění parního generátoru mimo varný prostor
■■  výroba páry mimo varný prostor
■■  tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při 
pyrolýze

■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■  dětská pojistka se zámkem dveří 
■■  bezpečnostní vypnutí  ■■ ukazatel zbytkového tepla 
■■  tlačítko start  ■■ spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč

activeClean®
cookControl
Plus

TFT dotykový 
displej Plus pulseSteam bakingSensor

roasting
Sensor Plus

 Trouba s mikrovlnami a pulseSteam 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Ohřevná zásuvka iQ700

 

Model BI 630CNW1 bílá 13 290 Kč*
Výsuvný 
systém

■■ ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla
■■  nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C 
(povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného 
skla)

Komfort ■■ naplnění max. 25 kg 
■■  maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks 
nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 12 ks 

■■  pět možností použití: pro vykynutí těsta, 
rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, 
předehřívání nádobí, jemné ohřívání

■■ plně výsuvná ■ chladná čelní stěna
■■  push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní 
stěny 

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
 rozměry niky:  140 × 560 – 568 × 550 mm 
rozměry spotřebiče:  140 × 595 × 548 mm 
příkon:  0,81 kW

22 23

Dvakrát rychleji. Jediným stiskem tlačítka

Uspořte až 50 % času tím, že dodatečně zapnete mikro-
vlnnou troubu ke zvolenému způsobu ohřevu: pouhým 
stiskem tlačitka. I přes zkrácený čas přípravy vždy získáte 
vynikající kvalitu, kterou jste očekávali. Těšte se na poži-
tek a více času.

varioSpeed

Křupavá kůrka a šťavnatá pečeně: 
funkce přidané páry pulseSteam

Pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému způ-
sobu pečení je nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. 
Vlhkost se odpařuje na povrchu, což váš pokrm učiní zvnějš-
ku křupavý a uvnitř šťavnatý. Např. pro pečeni nebo chléb.

pulseSteam



Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem iQ700 Vestavná trouba s TFT displejem iQ700

 

softMove coolStart
LED
osvětlení varioSpeed

cookControl
PlusactiveClean® activeClean® softMove

cookControl
Plus coolStartTFT displej

Model HM 676G0W1 bílá 38 490 Kč* HB 675G0W1F bílá 23 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami s 13 druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, malo-
plošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)
■■  s Invertorem
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 67 l

■■  pečicí trouba s 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký 
vzduch, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační 
infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehří-
vání, udržování tepla

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■   nerezový ventilátor
■■  objem: 71 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv, odolné při 
activeClean

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv
■■  HZ638370, 3násobný plně teleskopický výsuv, odolný při  
activeClean

Komfort ■■ 3,7" TFT dotykový displej, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart 

■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ cookControl Plus
■■ halogenové osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

Čištění ■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při 
pyrolýze

■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty odolné při pyrolýze
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■  dětská pojistka se zámkem dveří
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■ dětská pojistka
■■  bezpečnostní vypnutí
■■  ukazatel zbytkového tepla
■■  tlačítko start 
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech1)

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč
■■ HZ 638270, 2násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean
■■ HZ 638370, 3násobný plně teleskopický výsuv, odolný při activeClean

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve 
■■  HZ 327000, pečicí kámes dřevěnou lopatkou 
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech 
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev 
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev 
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev 
■■ HZ 634000, rošt (standard) 
■■ HZ 638270, 2násobný plně teleskopický výsuv, odolné při activeClean 
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč 

1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 17 a 28.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

 Vestavná trouba s mikrovlnami  Vestavná trouba 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem Plus iQ700 Vestavná trouba s TFT dotykovým displejem Plus iQ700

 

cookControl
Plus

roasting
Sensor Plus

TFT dotykový 
displej Plus activeClean® bakingSensor

cookControl
PluspulseSteam bakingSensor

roasting
Sensor Plus

LED
osvětlení

Model CM 678G4W1 bílá  48 990 Kč* CS 658GRW1 bílá 39 990 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  pečicí trouba s mikrovlnami s 15 druhy ohřevu: 
4D, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev 
eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stu-
peň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní 
ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■  elektronická regulace teploty 30–300 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■  s Invertorem
■■ nerezový ventilátor
■■  výroba páry mimo varný prostor ■ objem: 45 l

■■ kompaktní kombinovaná parní trouba s 15 druhy ohřevu: 
■■  4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní/ 
/spodní ohřev eco, cirkulační infragril, velkoplošný gril, malo-
plošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, intenzivní ohřev, jemné vaření, předehřívání, sušení, 
udržování tepla

■■  další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání), kynu-
tí, rozmrazování 

■■ elektronická regulace teploty 30–250 °C
■■  nerezový ventilátor
■■  objem: 47 l

Výsuvný 
systém

■■  závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv, odolné při 
activeClean

■■ závěsné rošty, 1násobný plně teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ

Komfort ■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  vnitřní LED stropní osvětlení a víceúrovňové boční LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  tlačítko info
■■ coolStart

■■  5,7" TFT dotykový displej Plus, vč. češtiny
■■  cookControl Plus – pro plně automatické pečení
■■  roastingSensor Plus teplotní sonda
■■  bakingSensor – pro plně automatické pečení
■■  další funkce: 
automatické připařování (pulseSteam), program na odvápnění, čisticí 
program, automatické vyrovnání bodu varu dle nadm. výšky, sušení

■■ LED osvětlení
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1 l ■ umístění parního generátoru mimo varný prostor
■■  výroba páry mimo varný prostor
■■  tlačítko info
■■ pulseSteam
■■ fullSteam
■■ coolStart

Čištění ■■  activeClean® – automatické samočištění
■■  activeClean® – závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
■■  speciální vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby

■■ ecoClean Plus: zadní stěna, boční stěny, strop
■■ speciální vnitřní sklo dveří

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■  vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■  teplota dveří max. 30 °C2)

■■  dětská pojistka se zámkem dveří 
■■  bezpečnostní vypnutí  ■■ ukazatel zbytkového tepla 
■■  tlačítko start  ■■ spínač kontaktu dveří

■■ energetická třída: A+
■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka 
■■  bezpečnostní vypnutí ■  ukazatel zbytkového tepla 
■■  tlačítko start
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 smaltovaný plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální pánev 1 rošt, 1 děrovaná parní nádoba, velikost XL, 1 x děrovaná parní nádoba, 
velikost S, 1 neděrovaná parní nádoba, velikost S, 1 univerzální pánev

Technické 
informace 
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
rozměry niky: 585 – 595 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 595 × 595 × 548  mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  3,3 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a instalač-
ních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve ■ HZ 327000, pečicí kámen 
s dřevěnou lopatkou ■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech ■ HZ 631070, 
smaltovaný pečicí plech ■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev ■ 
HZ 633001, víko pro profi-pánev ■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev ■ 
HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby ■ HZ 86S000, skleněný pekáč

■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve ■ HZ 327000, pečicí kámen 
s dřevěnou lopatkou ■ HZ 36D513P, neděrovaná keramická nádoba GN⅓ 
■ HZ 36D533P, neděrovaná keramická nádoba GN⅔ ■ HZ 36D613, neděrovaná 
parní nádoba, velikost S ■ HZ 36D613G, děrovaná parní nádoba, velikost S 
■ HZ 36D663G, děrovaná parní nádoba, velikost XL ■ HZ 625071, smaltovaný 
grilovací plech ■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem ■ HZ 631070, 
smaltovaný pečicí plech ■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem 
■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev ■ HZ 633001, víko pro profi-pánev ■ 
HZ 633070, smaltovaná profi-pánev ■ HZ 664000, rošt (pára) ■ HZ 66X600, černá 
dekorační lišta mezi spotřebiče při instalaci compact45 nad 60cm trouby

  Kompaktní trouba s mikrovlnami Kompaktní komb. parní trouba
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Vestavná trouba s TFT displejem iQ700 Kompaktní parní trouba s TFT displejem iQ700

 

coolStartvarioSpeed softMove
LED
osvětlení

dětská
pojistka

cookControl
Plus Parní trouba

dětská
pojistka softMove

cookControl
Plus

Model CM 633GBW1 bílá 31 490 Kč* CD 634GBW1 bílá 28 390 Kč*
Typ trouby 
a druhy 
ohřevu

■■  vestavná kompaktní trouba s mikrovlnami se šesti druhy ohřevu: 
4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velko-
plošný gril, maloplošný gril, předehřívání

■■  další možnosti ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombi-
novaný mikrovlnný ohřev (varioSpeed) ušetří až 50 % času

■■ elektronická regulace teploty 30–275 °C
■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■ s Invertorem
■■ nerezový ventilátor
■■ objem: 45 l

■■  kompaktní parní trouba se čtyřmi druhy ohřevu: pára, regenera-
ce (ohřívání), kynutí, rozmrazování 

■■ elektronická regulace teploty 30–100 °C
■■  objem: 38 l

Výsuvný 
systém

■■ závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat ■■ závěsné rošty, teleskopické výsuvy nelze dodat 

Komfort ■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ cookControl Plus
■■ LED osvětlení
■■ výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■ elektronické hodiny
■■ tlačítko info

■■ 2,8" TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
■■ cookControl Plus
■■  další funkce: program na odvápnění, automatické vyrovnání 
bodu varu dle nadm. výšky

■■ osvětlení varného prostoru
■■  výklopná dvířka, softMove – tlumené otevírání a dovírání dvířek
■■  elektronické hodiny
■■  objem vodní nádrže 1,3 l
■■  umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
■■ ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
■■  tlačítko info

 

Čištění ■■ nové vnitřní sklo dveří pro mikrovlnné trouby ■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek

Design ■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■ vnitřní povrch pečicí trouby: titanGlanz antracitový smalt
■■ designové madlo z nerezové oceli

■■ ovládání lightControl – otočný volič pro snadné ovládání
■■ nerezový varný prostor
■■  designové madlo z nerezové oceli

Bezpečnost ■■ teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypnutí
■■ ukazatel zbytkového tepla
■■ tlačítko start 
■■ spínač kontaktu dveří

■■  teplota dveří max. 40 °C2)

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypnutí
■■  tlačítko start
■■  spínač kontaktu dveří

Příslušenství 1 kombinovaný rošt,1 univerzální pánev 1 děrovaná parní nádoba, velikost L, 1 neděrovaná parní nádoba, velikost L, 
1 mycí houba

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 56 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech1)

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 
rozměry niky: 450 – 455 × 560 – 568 × 550 mm
rozměry spotřebiče: 455 × 595 × 548 mm
příkon:  1,9 kW
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech1)

Zvláštní 
příslušenství

■■ HZ 324000, vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000, pečicí kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 625071, smaltovaný grilovací plech
■■ HZ 631010, pečicí plech s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 631070, smaltovaný pečicí plech
■■ HZ 632010, univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
■■ HZ 632070, smaltovaná univerzální pánev
■■ HZ 633001, víko pro profi-pánev
■■ HZ 633070, smaltovaná profi-pánev
■■ HZ 634080, rošt pro mikrovlnné trouby
■■ HZ 86S000, skleněný pekáč
■■  HZ 66X600,  černá dekorační lišta mezi spotřebiče při instalaci  

compact45 nad 60cm trouby

■■ HZ 36D513P, neděrovaná keramická nádoba GN⅓ 
■■ HZ 36D533P, neděrovaná keramická nádoba GN2/3 
■■ HZ 36D613, neděrovaná parní nádoba, velikost S 
■■ HZ 36D613G, děrovaná parní nádoba, velikost S 
■■ HZ 36D643, neděrovaná parní nádoba, velikost L 
■■ HZ 36D643G, děrovaná parní nádoba, velikost L

Plně automatický kávovar s TFT dotykovým displejem iQ700

 

TFT dotykový 
displej

aromaDouble
Shot

Model CT 636LEW1 bílý 53 990 Kč* (CT 636LES1 nerez 53 990 Kč* – viz str. 21)

Chuť ■■  sensoFlow System: inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, 
díky ideální konstantní teplotě spaření

■■ AromaPro Concept: ideální tlak pro dosáhnutí optimálního aroma
■■  příprava One-Touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, 
Latte Macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka

■■ aromaDouble Shot – extrasilná káva při zachování správného aroma 
■■ individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy – 3stupňová, horká voda: 4 stupně 
■■  obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť 
a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort ■■ TFT dotykový displej s interaktivním ovládáním menu
■■  myCoffee: uložení až osmi oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem 
kávy a mléka

■■  individualCup: individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek tak naplněný, 
jak chcete

■■ výškově nastavitelná výpusť kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na Latte Macchiato
■■ oneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků u všech káv a mléčných specialit 
■■ vyjímatelný zásobník na vodu (objem 2,4 l)
■■ včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn
■■  flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se, zda připojíte dodaný mléčný kontej-
ner, anebo použijete jiný, např. krabici na mléko

■■ krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče 

Výkon ■■ tichý keramický mlýnek „silentCeram Drive“
■■  coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn 
■■  One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači 
mléka

■■ separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody 
■■ významná úspora času: nejrychlejší první šálek! 
■■ tlak čerpadla: 19 barů
■■ separátní zásobník na mletou kávu
■■  záruka 15 000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 
15 000 šálků (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)

Hygiena ■■ vyjímatelná spařovací jednotka 
■■  autoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě 
mléčného nápoje

■■  tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou 
nebo v myčce

■■ singlePortion Cleaning: pro skvělou chuť a hygienu 
■■ automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí 
■■ odnímatelná odkapávací mřížka s kontejnerem na spařenou kávu 
■■ calc'nClean: automatický čisticí a odvápňovací systém
■■  ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se musí vyměnit vodní filtr, vyčistit a od-
vápnit

Ostatní ■■  zásobníky na vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní 
stěnou. Kuchyň tak vypadá vždy čistě 

■■ zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (objem 500 g)
■■ podsvícení šálků a výpusti kávy ■■nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)
■■ jazyk displeje programovatelný
■■ dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné
■■ příkon: 1600 W

Příslušenství separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l), další příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, 
trubička na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání 
spařovací jednotky, 1 patrona do vodního filtru

V × Š × H1) rozměry niky: 449 × 558 × 354 mm rozměry spotřebiče: 455 × 594 × 385 mm

Zvláštní 
příslušenství

■ TZ 80002, odvápňovací tablety e 14,99
■ TZ 80009N, izolovaná nádoba na mléko

 Vestavný plně automatický kávovar

1) Technické výkresy spotřebičů naleznete na straně 16 a 28.
2) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

 Kompaktní parní trouba Kompaktní trouba s mikrovlnami 
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Elektron. hodiny s programováním iQ500 Elektron. hodiny s programováním iQ500

 

activeClean® softMove
dětská
pojistka ecoClean

horký vzduch
eco

dětská
pojistka

Model HB 73GR555 nerez 23 990 Kč* HB 32GB555 nerez 19 990 Kč*
Typ 
trouby  
a druhy 
ohřevu2)

■■  pečicí trouba Universal Plus (8 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 
3D-horký vzduch Plus, stupeň pro pizzu, samostatný dolní ohřev, 
cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, 
rozmrazování)

■■ objem: 63 l

■■  pečicí trouba Universal Plus (8 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 
3D-horký vzduch Plus, stupeň pro pizzu, samostatný dolní ohřev, 
cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, 
rozmrazování)

■■ objem: 66 l

Výsuvný 
systém

■■ jednonásobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ ■■ možnost dovybavení teleskopickými výsuvy – zvl. příslušenství

Komfort ■■ elektronické hodiny
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby

■■ elektronický timer
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby

Čištění ■■ activeClean – automatické samočištění
■■  smaltované příslušenství lze čistit současně s provozem activeClean
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ hladké stěny pečicí trouby

■■  samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny a strop jako zvl.
příslušenství

■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ sklopný dvouokruhový gril
■■ hladké stěny pečicí trouby

Rychlost ■■ automatický rychloohřev ■■ automatický rychloohřev

Design ■■ světelný koncept: červená
■■ zápustné knoflíky
■■ pečicí trouba s hladkým smaltem titanGlanz
■■ dvouzónový ovládací panel
■■ profesionální madlo

■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné knoflíky
■■ pečicí trouba s hladkým smaltem titanGlanz
■■ dvouzónový ovládací panel
■■ profesionální madlo

Bezpeč-
nost

■■ teplota dveří max. 30 °C1) ■■ teplota skla dvířek max. 40 °C1)

Příslušen-
ství

1x smaltovaný plech pro pyrolýzu, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev 
pro pyrolýzu

■■ 2x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
rozměry niky: 575–597 × 560–568 × 550 mm 
rozměry spotřebiče:  595 × 595 × 548 mm
příkon: 3,65 kW

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
rozměry niky: 575–597 × 560–568 × 550 mm 
rozměry spotřebiče:  595 × 595 × 548 mm
příkon: 3,65 kW

Zvláštní  
příslu-
šenství

■■ HZ 390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby■

■■ HZ 334000 kombinovaný rošt■
■■ HZ 333072 profi-pánev pro activeClean■

■■ HZ 333001 víko pro profi-pánev■

■■ HZ 332073 univerzální pánev pro activeClean■

■■ HZ 331072 smaltovaný pečicí plech pro activeClean■

■■ HZ 327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou■

■■ HZ 325070 grilovací plech pro activeClean■

■■ HZ 324000 vkládací rošt do univerzální pánve■

■■ HZ 317000 forma na pizzu■

■■ HZ 24D300 přísl. pro vaření v páře k troubám

■■ HZ 338357 3násobný plně teleskop. výsuv, STOP-FUNKCE■

■■ HZ 338250 2násobný teleskopický výsuv■

■■ HZ 390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby
■■ HZ 334000 kombinovaný rošt
■■ HZ 333072 profi-pánev pro activeClean■

■■ HZ 333001 víko pro profi-pánev■

■■ HZ 332073 univerzální pánev pro activeClean■

■■ HZ 331072 smaltovaný pečicí plech pro activeClean■

■■ HZ 327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou■

■■ HZ 325070 grilovací plech pro activeClean■

■■ HZ 324000 vkládací rošt do univerzální pánve■

■■ HZ 317000 forma na pizzu■

■■ HZ 24D300 přísl. pro vaření v páře k troubám

Rozmě-
rové 
výkresy

Vestavná trouba Vestavná trouba
rozměrové výkresy

vestavné trouby

  
HN 678G4S1,  
HN 678G4W1,  
HS 658GXS1  rozměry v mm 

vestavné trouby

HN 678G4S1,  
HN 678G4W1,  
HS 658GXS1 rozměry v mm 

vestavné trouby

HN 678G4S1, 
HN 678G4W1, 
HS 658GXS1 rozměry v mm 

místo pro připojení 
spotřebiče 320x115

místo pro připojení 
spotřebiče 320x115

vestavné trouby

  
HM 676G0S1,  
HM 676G0W1,  
HM 656GNS1,  
HM 633GNS1,  
HB 675G0S1,  
HB 675G0W1F,  
HB 655GNS1,  
HB 635GNS1 rozměry v mm 

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena 
následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky min. tloušťka pracovní desky

nasazená v rovině

indukční varná deska 37 mm 38 mm

celoplošná indukční
varná deska

43 mm 48 mm

plynová varná deska 32 mm 42 mm

elektrická varná deska 22 mm 24 mm

Pokud je spotřebič vestavěný pod varnou deskou, 
musí být dodržena následující tloušťka pra-
covní desky (příp. včetně nosné konstrukce):

Typ varné desky min. tloušťka prac. desky

nasazená v rovině

indukční varná deska 37 mm 38 mm

celoplošná indukční  
varná deska

43 mm 48 mm

plynová varná deska 32 mm 42 mm

elektrická varná deska 22 mm 24 mm

vestavné trouby

  
HN 678G4S1,  
HN 678G4W1,  
HS 658GXS1 rozměry v mm 

vestavné trouby

HN 678G4S1,  
HN 678G4W1,  
HS 658GXS1 rozměry v mm 

místo pro připojení 
spotřebiče 320x115

vestavné trouby

  
HM 676G0S1, 
HM 676G0W1,  
HM 656GNS1, 
HM 633GNS1,  
HB 675G0S1, 
HB 675G0W1F,  
HB 655GNS1,
HB 635GNS1 rozměry v mm 

vestavné trouby

  
HM 676G0S1, HM 676G0W1,  
HM 656GNS1, HM 633GNS1,  
HB 675G0S1, HB 675G0W1F,  
HB 655GNS1, HB 635GNS1 rozměry v mm 

vestavné trouby

  
HM 676G0S1,  
HM 676G0W1,  
HM 656GNS1,  
HM 633GNS1,  
HB 675G0S1, 
HB 675G0W1F,  
HB 655GNS1,  
HB 635GNS1 rozměry v mm 

compact45

CS 658GRS1, 
CS 658GRW1,  
CM 656GBS1,  
CD 634GBS1,  
CD 634GBW1,  
CM 633GBS1,  
CM 633GBW1 rozměry v mm 

compact45

CS 658GRS1, 
CS 658GRW1,  
CM 656GBS1, 
CD 634GBS1,  
CD 634GBW1, 
CM 633GBS1, 
CM 633GBW1 rozměry v mm 

compact45

CM 656GBS1, 
CD 634GBS1,  
CD 634GBW1, 
CM 633GBS1, 
CM 633GBW1 rozměry v mm 

compact45

CS 658GRS1, 
CS 658GRW1,  
CM 656GBS1,  
CD 634GBS1,  
CD 634GBW1,  
CM 633GBS1,  
CM 633GBW1 rozměry v mm 

compact45

CS 658GRS1, CS 658GRW1 rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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1) Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu.

Elektronické hodiny s programováním iQ500 Elektronické hodiny s programováním iQ500 Elektronické hodiny s programováním iQ500

 

dětská
pojistka

max. 
40 °C

 
coolGlass softClose activeClean®

dětská
pojistka activeClean®

dětská
pojistka

Model HB 33GU530 nerez 20 290 Kč* HB 63AB521 nerez 19 990 Kč* HB 64AB521F nerez 18 390 Kč*
Typ 
trouby  
a druhy 
ohřevu2)

■■  pečicí trouba Universal Plus (8 druhů ohře-
vu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch 
Plus, stupeň pro pizzu, samostatný dolní 
ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný 
gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)

■■ objem: 66 l

■■  pečicí trouba Universal (6 druhů ohřevu: 
horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, 
horký vzduch eco, samostatný dolní ohřev, 
cirkulační gril, vario-velkoplošný gril)

■■ pečicí trouba (63 l)

■■  pečicí trouba Universal (6 druhů ohřevu: 
horní/dolní ohřev, samostatný spodní ohřev, 
3D-horký vzduch Plus, horký vzduch eco, 
cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril)

■■ pečicí trouba (60 l)
■■ chladicí ventilátor

Výsuvný 
systém

■■  3násobný plně teleskopický výsuv se  
STOP-FUNKCÍ

■■  teleskopický výsuv – k dokoupení viz  
zvl. příslušenství

Komfort ■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ elektronické řízení teploty 50–300 °C

■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ elektronické řízení teploty 50–300 °C

■■ automatický návrh teploty
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

Čištění ■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ hladké stěny pečicí trouby

■■ activeClean® – samočisticí automatika
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ hladké stěny trouby

■■ activeClean® – samočisticí automatika
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ hladké stěny trouby

Rychlost ■■ automatický rychloohřev ■■ automatický rychloohřev ■■ automatický rychloohřev

Design ■■ světelný koncept: bílá/červená
■■ nerezové otočné voliče
■■ titanGlanz smalt

■■  světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezové otočné voliče
■■ titanGlanz smalt

■■ světelný koncept: červená
■■ nerezový otočný volič, zápustný
■■ titanGlanz smalt

Bezpeč-
nost

■■ teplota skla dvířek max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ chladicí ventilátor

■■  teplota skla dvířek max. 30 °C1)

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■ chladicí ventilátor

■■  teplota skla dvířek max. 40 °C1)

■■ bezpečnostní vypínání

Příslušen-
ství

1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x uni-
verzální pánev

 1x kombi-rošt, 1x univerzalni panev s activeClean  2x kombi-rošty, 1x univerzální pánev s activeClean, 
1x držák na příslušenství pro čištění pyrolýzou

Rozměry
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
pro vestavbu:  575–597 × 560–568 × 550 mm
spotřebiče:  595 × 595 × 548 mm
příkon:  3,6 kW

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
pro vestavbu:  575–597 × 560 × 550 mm
spotřebiče:  595 × 595 × 548 mm
příkon:  3,65 kW

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
pro vestavbu:  575–597 × 560 × 550 mm
spotřebiče:  595 × 595 × 515 mm
příkon:  3,58 kW

Zvláštní  
příslu-
šenství

■■  HZ 331011  smalt. peč. plech s nepřilnavou vrstvou
■■ HZ 332003 univerzální pánev
■■ HZ 332011 univerzální pánev s nepřiln. vrstvou
■■ HZ 333001 víko pro profi-pánev
■■ HZ 333003 profi-pánev
■■ HZ 334000 kombinovaný rošt
■■ HZ 336000 skleněná pánev
■■ HZ 390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby
■■ HZ 915001 skleněný pekáč s víkem 5,1 l

■■ HZ 317000 forma na pizzu
■■ HZ 325070 grilovací plech
■■ HZ 327000 kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 331072 smaltovaný plech s activeClean
■■ HZ 332073 univerzální pánev s activeClean
■■ HZ 333001  víko pro profesionální pánev 
■■ HZ 333072 profesionální pánev s activeClean
■■  HZ 338357  3nás. plně teleskopický výsuv se 

STOP-FUNKCÍ

■■ HZ 317000 forma na pizzu

Rozmě-
rové 
výkresy

Vestavné troubyVestavné trouby

 Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Elektronické hodiny s programováním iQ500 Elektronické hodiny s programováním iQ500

 

softClose
dětská
pojistka softClose

dětská
pojistka

Model HB 43GS555 nerez 17 290 Kč* HB 43GR555 nerez 16 590 Kč*
Typ 
trouby  
a druhy 
ohřevu2)

■■  pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, horký 
vzduch, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný 
gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)

■■ objem: 60 l

■■  pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, horký 
vzduch, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný 
gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)

■■ objem: 60 l

Výsuvný 
systém

■■  2násobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ ■■ jednonásobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ

Komfort ■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

Čištění ■■ samočištění ecoClean
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ hladké stěny pečicí trouby

■■ samočištění ecoClean
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ hladké stěny pečicí trouby

Rychlost ■■ automatický rychloohřev ■■ automatický rychloohřev

Design ■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné knoflíky
■■  pečicí trouba s hladkým smaltem titanGlanz

■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné knoflíky
■■  pečicí trouba s hladkým smaltem titanGlanz

Bezpeč-
nost

■■ teplota skla dviřek max. 40 °C1)

■■ dětska pojistka
■■ chladici ventilator

■■ teplota skla dviřek max. 40 °C1)

■■ dětska pojistka
■■ chladici ventilator

Příslušen-
ství

1x hliníkový pečicí plech, 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt 1x hliníkový pečicí plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm
spotřebiče: 595 × 595 × 515 mm
příkon: 3,58 kW

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
pro vestavbu: 575–597 × 560 × 550 mm
spotřebiče: 595 × 595 × 515 mm
příkon: 3,58 kW

Zvláštní  
příslu-
šenství

■■ HZ 317000 forma na pizzu
■■ HZ 368300 3násobný teleskopický výsuv
■■ HZ 364000 kombinovaný rošt
■■ HZ 362000 univerzální pánev
■■ HZ 361000 smaltovaný pečicí plech

■■ HZ 317000 forma na pizzu
■■ HZ368300 3násobný teleskopický výsuv
■■ HZ364000 kombinovaný rošt
■■ HZ362000 univerzální pánev
■■ HZ361000 smaltovaný pečicí plech

Rozmě-
rové 
výkresy

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Elektronické hodiny s programováním iQ100 Elektronické hodiny s programováním iQ100 Elektronické hodiny s programováním iQ100

 

dětská
pojistka

vario-
velkoplošný gril gril s cirkulací

vario-
velkoplošný gril

dětská
pojistka

Model HB 532E0F nerez 10 490 Kč* HB 532E5 nerez 10 490 Kč* HB 239E5 nerez 9 990 Kč*
Typ 
trouby  
a druhy 
ohřevu2)

■■  trouba s Multifunkcí (5 druhů ohřevu:  
3D-horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
spodní ohřev, cirkulační infragril, variabilní 
velkoplošný gril)

■■ objem 66 l

■■  trouba s Multifunkcí (8 druhů ohřevu: 
cirkulační infra-gril, spodní ohřev, stupeň 
pro pizzu, rozmrazování, 3D-horký vzduch, 
horní/spodní ohřev, variabilní maloplošný 
gril, variabilní velkoplošný gril)

■■  pečicí trouba (66 l) v provedení hnědý 
smalt

■■  trouba s Multifunkcí (7 druhů ohřevu: 
variabilní maloplošný gril, variabilní vel-
koplošný gril, cirkulační infragril, spodní 
ohřev, horní/spodní ohřev, rozmrazování, 
horký vzduch)

■■ objem: 66 l

Výsuvný 
systém

■■ 2násobný teleskopický výsuv ■■  2násobný teleskopický výsuv
■■  pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými 
rošty

■■ 1násobný, normální výsuv
■■  pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými 
rošty

Komfort ■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

Čištění ■■  zadní stěna, boční stěny, strop s katalytic-
kým samočištěním

■■  odnímatelná dvířka trouby pro snadné 
čištění

■■ katalytické samočištění zadní stěny trouby
■■ celoskleněná vnitřní stěna dvířek
■■  odnímatelná dvířka trouby pro snadné 
čištění

■■ odnímatelná dvířka trouby
■■ pro snadné čištění

Rychlost ■■ rychloohřev ■■ samostatný rychloohřev

Design ■■ světelný koncept: červená ■■ světelný koncept: červená ■■ světelný koncept: červená

Bezpeč-
nost

■■ teplota skla dvířek max. 50 °C1)

■■ chladicí ventilátor
■■ dětská pojistka

 

■■ teplota skla dvířek max. 50 °C1)

■■ chladicí ventilátor
■■ dětská pojistka

■■ teplota skla dvířek max. 50 °C1)

■■ chladicí ventilátor
■■ dětská pojistka

Příslušen-
ství

 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x 2ná-
sobný teleskopický výsuv, 1x univerzální pánev

1x pečicí plech alu, 1x univerzální pánev,  
 1x kombi-rošt

1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1 m)
pro vestavbu:  575–597 ×560 ×550 mm
spotřebiče:  595 ×595 ×548 mm
příkon:  3,6 kW

připojovací kabel se zástrčkou (1 m)
pro vestavbu:  575–597 × 560 × 550 mm
spotřebiče:  595 × 595 × 548 mm
příkon:  2,9 kW

připojovaci kabel se zastrčkou (1m)
pro vestavbu:  575–597 ×560 ×550 mm
spotřebiče:  595 ×595 ×548 mm
příkon:  2,8 kW

Zvláštní  
příslu-
šenství

■■ HZ 430001 hliníkový plech
■■ HZ 431001 smaltovaný plech
■■ HZ 432001 univerzální pánev
■■ HZ 434000 kombinovaný rošt

■■ HZ 430001 hliníkový plech
■■ HZ 431001 smaltovaný plech 
■■ HZ 432001 univerzální pánev 
■■ HZ 434000 kombinovaný rošt

■■ HZ 430001 hliníkový plech
■■ HZ 431001 smaltovaný plech
■■ HZ 432001 univerzální pánev
■■ HZ 434000 kombinovaný rošt

Rozmě-
rové 
výkresy

vario-
velkoplošný gril

dětská
pojistka

Vestavné trouby
Elektronické hodiny s programováním iQ500 Elektronické hodiny s programováním iQ500

 

softClose vario-
velkoplošný gril

dětská
pojistka

max. 
40 °C

 
coolGlass

dětská
pojistka

Model HB 23GB555 nerez 13 990 Kč* HB 23AB520 nerez  13 290 Kč*
Typ 
trouby  
a druhy 
ohřevu2)

■■  pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, horký 
vzduch, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný 
gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)

■■ objem: 60 l

■■  pečicí trouba Universal (6 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D 
horký vzduch Plus, horký vzduch eco, samostatný dolní ohřev, 
cirkulační gril, vario-velkoplošný gril)

■■ pečicí trouba (66 l)

Výsuvný 
systém

■■  možnost dovybavení teleskopickými výsuvy – zvl. příslušenství ■■  teleskopický výsuv k dokoupení – zvl. příslušenství

Komfort ■■ elektronické hodiny
■■ osvětlení pečicí trouby
■■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby

■■ elektronické hodiny s programováním
■■ osvětlení trouby

Čištění ■■ samočištění ecoClean na zadní stěně
■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek
■■ sklopný dvouokruhový gril
■■ hladké stěny pečicí trouby

■■ celoskleněná vnitřní stěna dvířek 
■■ hladké stěny trouby

Rychlost ■■ automatický rychloohřev ■■ automatický rychloohřev

Design ■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ zápustné knoflíky
■■  pečicí trouba s hladkým smaltem titanGlanz
■■ dvouzónový ovládací panel
■■ profesionální madlo

■■ světelný koncept: bílá/modrá 
■■ nerezové otočné voliče, zápustné 
■■ titanGlanz smalt

Bezpeč-
nost

■■ teplota skla dvířek max. 40 °C1)

■■ dětská pojistka
■■ chladicí ventilátor

■■ teplota skla dvířek max. 40 °C1) 

■■ dětská pojistka
■■ chladicí ventilátor

Příslušen-
ství

1x hliníkový pečicí plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev 1x univerzální pánev, 1x kombi-rošt

Rozměry
V × Š × H

připojovaci kabel se zastrčkou (1,2 m)
niky:  575–597 × 560 ×550 mm
spotřebiče:  595 × 595 × 515 mm
příkon:  3,58 kW

připojovací kabel se zastrčkou (1,2 m)
pro vestavbu:  575–597 × 560–568 × 550 mm
spotřebiče:  595 × 595 × 548 mm
příkon:  3,5 kW

Zvláštní  
příslu-
šenství

■■ HZ 317000 forma na pizzu
■■ HZ 368300 3násobný teleskopický výsuv
■■ HZ 364000 kombinovaný rošt
■■ HZ 362000 univerzální pánev
■■ HZ 361000 smaltovaný pečicí plech

■■ HZ 317000 forma na pizzu
■■ HZ 324000 vkládací rošt do univerzální pánve
■■ HZ 327000 kámen s dřevěnou lopatkou
■■ HZ 331003 smaltovaný plech
■■  HZ 331011  smaltovaný plech s nepřiln. povrchem
■■ HZ 333003 profesionální pánev
■■  HZ 333001  víko pro profi-pánev HZ 333003

Rozmě-
rové 
výkresy

Vestavné trouby

 Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Mikrovlnná trouba do horní skříňky s TFT displejem iQ700 Mikrovlnná trouba do horní skříňky s TFT displejem iQ700

 

Model BF 634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) 19 990 Kč*
BF 634LGW1 bílá (závěs dveří vlevo) 19 990 Kč*
BF 634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo) 19 990 Kč*
BF 634RGW1 bílá (závěs dveří vpravo) 19 990 Kč*

BE 634LGS1 nerez (závěs dveří vlevo) 21 490 Kč*
BE 634RGS1 nerez (závěs dveří vpravo) 21 490 Kč*

Mikrovlnná 
trouba  
a druhy 
ohřevu

■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W 
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■  objem: 21 l
■■ s Invertorem

■■  max. mikrovlnný výkon: 900 W 
■■ 5 stupňů nastavení (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
■■ gril kombinovatelný s mikrovlnným ohřevem: 360/180/90 W 
■■  objem: 21 l

Design ■■ touchControl ovládání
■■ vnitřní povrch trouby: ušlechtilá ocel

■■ touchControl ovládání
■■ vnitřní povrch trouby: ušlechtilá ocel

Čištění ■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek ■■ celoskleněná vnitřní strana dvířek

Komfort ■■ 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka 
■■ cookControl Plus
■■ trouba s bočním otevíráním dveří – závěs dveří vlevo/vpravo 
■■    počet automatických programů: 7
■■ LED osvětlení
■■  tlačítko info
■■ tlačítko otevírání

■■ 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka 
■■ cookControl Plus
■■ trouba s bočním otevíráním dveří – závěs dveří vlevo/vpravo 
■■ počet automatických programů: 10
■■ LED osvětlení
■■  tlačítko info
■■ tlačítko otevírání

Bezpečnost ■■  tlačítko start ■■  tlačítko start

Příslušenství 1x skleněná pánev, 1x rošt

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
spotřebiče:   382 × 594 × 318  mm
varného prostoru:   220 × 350 × 270  mm
niky horní skříňky:  362 – 382 × 560 – 568 × 300  mm
příkon:   1,22 kW
■■ vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm
■■ možná instalace do vysoké skříně
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
spotřebiče:   382 × 594 × 318 mm
varného prostoru:   220 × 350 × 270  mm
niky horní skříňky: 362 – 382 × 560 – 568 × 300  mm
příkon:   1,99 kW
■■ vestavný spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm
■■ možná instalace do vysoké skříně
■■  potřebné rozměry naleznete v technických rozkresech a insta-
lačních materiálech

Rozměrové 
výkresy

Mikrovlnné trouby do horní skříňky

60 cm

šířka

60 cm

šířka

Mikrovlnná trouba do vysoké skříně iQ500 Mikrovlnná trouba do horní skříňky iQ500 Mikrovlnná trouba do horní skříňky iQ 300

 

Model HF 24M564 nerez  10 190 Kč* HF 15M564 nerez  9 490 Kč* HF 15M552 nerez  11 490 Kč*

Mikrovlnná 
trouba  
a druhy 
ohřevu

■■ max. mikrovlnný výkon: 900 W
■■   5 stupňů nastavení:  
900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

■■ objem: 25 l
■■ skleněný otočný talíř 31,5 cm

■■ max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■  5 stupňů nastavení:  
800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

■■ objem: 20 l
■■ skleněný otočný talíř 25,5 cm

■■ max. mikrovlnný výkon: 800 W
■■  5 stupňů nastavení:  
800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

■■ objem: 17 l
■■ skleněný otočný talíř 24,5 cm

Design ■■  trouba s bočním otevíráním dveří –závěs 
dveří vlevo

■■  koncept snadné obsluhy – obzvlášť snad-
né nastavování 

■■ vnitřní povrch trouby: ušlechtilá ocel
■■ barva displeje: bílá

■■  trouba s bočním otevíráním dveří – závěs 
dveří vlevo

■■  koncept snadné obsluhy – obzvlášť snad-
né nastavování 

■■  barva displeje: bílá – vnitřní povrch trou-
by: ušlechtilá ocel

■■  trouba s bočním otevíráním dveří – závěs 
dveří vlevo

■■  snadno ovladatelná elektronika s tlačítky 
s nízkým zdvihem a zápustným otočným 
voličem

■■ barva displeje: bílá

Komfort ■■  cookControl 7 
■■ počet automatických programů: 7
■■  váhová automatika pro 4 rozmrazovací 
programy

■■ váhová automatika pro 3 varné programy 
■■ ukazatel denního času

■■  cookControl 7 
■■ počet automatických programů: 7
■■  váhová automatika pro 4 rozmrazovací 
programy

■■ paměťová funkce (1 paměťové místo)
■■ váhová automatika pro 3 varné programy
■■ ukazatel denního času

■■ cookControl 7
■■  váhová automatika pro 4 rozmrazovací 
programy

■■ paměťová funkce (1 paměťové místo)
■■ váhová automatika pro 3 varné programy
■■ ukazatel denního času

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,3 m)
spotřebiče:  382 × 594 × 388 mm
varného prostoru: 208 × 328 × 369  mm
niky horní skříňky: 380 ×  560 × 550  mm
příkon  1,45 kW
■■ pro instalaci do vysoké skříně

připojovací kabel se zástrčkou (1,3 m)
spotřebiče:  382 × 594 × 317 mm
varného prostoru: 221 × 308 × 298  mm
horní skříňky: 380 x  560  ×  550  mm
příkon:   1,27 kW
■■ spotřebič do horní skříňky o šířce 60 cm
■■ možná instalace do vysoké skříně

připojovací kabel se zástrčkou (1,3 m)
spotřebiče:  280 × 453 × 320 mm
varného prostoru: 194 × 290 × 274  mm
horní skříňky: 362 × 500 × 300 mm
příkon:   1,27 kW
■■  vestavný spotřebič do horní skříňky 
o šířce 50 cm

Rozměrové 
výkresy

Mikrovlnné trouby

závěs dveří 
vlevo

60 cm

šířka
závěs dveří 
vlevo

60 cm

šířka
závěs dveří 
vlevo šířkaTFT displej TFT displejcookControl cookControl

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

 rozměry v mm 

zadní 
stěna volná

zadní 
stěna volná

přesah nahoře:
výklenek 362 = 6 mm
výklenek 365** = 3** mm

přesah dole: 14 mm

 rozměry v mm  rozměry v mm  rozměry v mm 
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Vaření je rychlejší, bezpečnější,  
čistší a ještě flexibilnější
Vaření s flexIndukcí a powerIndukcí Siemens

A šetří čas

Inovativní technologie, díky kterým jsou indukční varné 
desky Siemens působivě efektivní. Se Siemens indukčními 
varnými deskami ušetříte drahocenný čas.

A bezpečné

Sklokeramický povrch se během vaření s powerIndukcí 
zahřívá pouze zpětným předáním tepla ze dna hrnce. Tak 
při vaření nevzniká žádné nebezpečí vážných popálenin. 
A pokud zapnete indukční varnou zónu, aniž byste na ni 
postavili hrnec nebo pánev, je nebezpečí popálení prak-
ticky nulové – varná zóna se u powerIndukce totiž sama 
vůbec neohřeje.

Indukční desky jsou rychlé

powerIndukci můžete regulovat tak jemně jako plyn – 
a indukce reaguje stejně bleskurychle. Doba uvedení do 
varu je velmi krátká, protože požadované teplo je oka-
mžitě k dispozici. Stejně tak při vypnutí teplo ihned zmizí. 
Protože se varná zóna sama aktivně nezahřívá, nevydává 
také žádné zbytkové teplo kromě tepla předaného skloke-
ramickému povrchu ze dna hrnce.

Čas potřebný pro ohřev 2 litrů vody o teplotě 15 °C  
na teplotu 90 °C (v minutách)

3700 W  
indukce s funkcí 
powerBoost

2200 W  
indukce

2200 W  
sklokeramika  
s highSpeed

4000 W  
silný hořák

4200 W 
WOK-hořák

4,01 
min

6,38 
min

9,06 
min

A snadno čistitelné

Indukční varné desky jsou snadno čistitelné, protože se 
sklokeramický povrch zahřívá pouze nepodstatně zpět-
ným odběrem tepla ze dna hrnce. Tak se vám překypělá 
tekutina nepřipálí ani se např. nepřipeče cukr, který omy-
lem rozsypete kolem hrnce. K čištění stačí varnou desku 
pouze setřít hadříkem.

Upozornění:

Ačkoliv všechny indukční desky Siemens samozřejmě odpovídají směrnici pro 
bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu, přesto by se neměly osoby 
s kardiostimulátorem přibližovat k těmto přístrojům. Nemůže být zaručeno, že 
každý stimulátor na trhu odpovídá platné směrnici pro bezpečnost a elektro-

magnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou ohrozit 
správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, 
např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzulta-
ci se svým lékařem.

Flexibilní varné zóny 
pro flexibilní vaření – 
s flexIndukcí můžete 

prostor pro své vaření 
plně rozvinout.

Jedna varná zóna, tisíc možností

Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich 
pomocí připravujete. S flexIndukcí tomu můžete svou 
varnou plochu flexibilně přizpůsobit. Vedle dvou klasicky 
uspořádaných varných zón jsou k dispozici (dle modelu) 
dvě plošné indukční varné zóny, které mohou být společ-
ně zapnuty a spojeny do jedné velké. Do spojené indukční 
zóny je možno umístit vaše nádobí jakkoliv.

Ještě více flexibility při vaření:  
speciální příslušenství

Pro ještě větší flexibilitu při přípravě vašich pokrmů nabízí 
Siemens k varným deskám s flexIndukcí speciální příslu-
šenství. Zatímco grilovací nástavec se postará o požitek 
z grilování bez dřevěného uhlí a obtěžujícího kouře, 
s malým nebo velkým Teppan-Yaki grilem můžete vařit 
nízkotučná a vitamíny uchovávající jídla.

Rychlé, bezpečné a snadné čištění: 
combiIndukce od Siemens

combi Indukce od Siemens je indukční varná deska, 
která s sebou přináší technologické vylepšení pro ještě 
pohodlnější vaření. Například combi Zónu, která se 
vytvoří spojením dvou indukčních zón v jednu zónu pro 
velké nádobí. A funkci powerMove, kterou aktivujete 
pouhým dotykem příslušného senzoru a v tom okamžiku 
máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro 
různé použití – jednu pro vaření a druhou pro udržování 
teploty pokrmu, ale rovněž je lze rychle mezi sebou 
vyměnit. Díky těmto funkcím combiIndukce značka 
Siemens opět zdůrazňuje svoji mimořádnou technickou 
způsobilost v indukčním vaření.

combiIndukce

flexIndukce

7,39 
min 7,05 

min

Přizpůsobí se vašim potřebám

O další starost méně. Deska s flexIndukcí Plus pozná, jak 
velká je nádoba, ve které vaříte, a přizpůsobí jí velikost 
varné zóny. Pokud nádoba přesáhne velikost jedné zóny, 
automaticky se aktivuje rozšířená zóna a nádoba se vždy 
zahřívá rovnoměrně.

Pohlídá pánve: fryingSensor Plus 

Senzory zabudované ve varné desce měří na stupeň Celsia 
přesně teplotu oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nasta-
vení zvoleného stupně smažení se po dosažení zvolené 
teploty ozve akustický signál, takže víte, že můžete přidat 
do pánve pokrm a olej je rozpálený přesně na tu správnou 
teplotu.

V průběhu smažení pak senzor automaticky udržuje teplo-
tu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upra-
vovat a máte více času věnovat se přípravě dalších chodů. 
Můžete si být jisti, že připravované jídlo se nikdy nespálí, 
a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.

Ovládejte stupně výkonu pouhým pohybem nádoby 

S funkcí powerMove Plus můžete rozdělit flexindukční 
zónu do tří různých zón úrovní výkonu. Přes nejvyšší tep-
lotu na přední zóně až po mírnou na zadní zóně – jednot-
livá nastavení se aktivují jednoduše pohybem nádoby.

fryingSensor 
Plus

flexInduction 
Plus
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quickStart

Jakmile zapnete indukční varnou desku, funkce 
quickStart automaticky identifikuje a vybere var-
nou zónu, na kterou jste postavili hrnec. Vše, co 

quickStartquickStart

ještě musíte udělat, je pouze nastavit požadovaný 
stupeň výkonu. 

reStart

V případě, že se varná deska automaticky sama vy-
pne z důvodu, že se např. vyleje tekutina na ovládací 
panel, nová funkce reStart umožní vrátit se ke zvole-

reStartreStart

ným nastavením do čtyř s po vypnutí varné desky 
jednoduše dotykem senzoru zap./vyp. 

Hned horké. Hned studené. 
Hned je vaření větším požitkem

Nic se nepřipálí: smažicí senzor

Smažicí senzor průběžně monitoruje a řídí teplotu 
na indukční varné desce, což znamená, že už není 
nutné kontrolovat, jestli se jídlo nepřipaluje. Můžete 
si vybrat ze čtyř teplotních nastavení (min., low, 
med., max.) a devíti plně automatických programů 
na smažení, např. steak v úpravě rare nebo pro ryby. 

Extravelký požitek z vaření: indukce s rozšířitel-
nou pečicí zónou

Konečně můžete s pečicí pánví nebo hrncem vyu-
žívat výhod powerIndukce. Nemusíte nic aktivovat 
jako u běžných elektrických varných desek. Pánev 
bude automaticky rozpoznána a rozšířitelná zóna 
automaticky dodatečně zapnuta.

Smažicí senzor

Hned horké. Hned studené:  
powerIndukce od Siemens

Zažijte výhody powerIndukce od Siemens. Horko 
je vedeno pomocí indukční cívky přímo do hrnce 
na vařené suroviny – aniž by se zahřála varná des-
ka. Pro vás to znamená: kratší doba vaření, více 
bezpečnosti a znatelně méně čištění. 

Indukce

Ukazatel spotřeby energie

Na ukazateli spotřeby energie lze zjistit, kolik 
energie jste spotřebovali od začátku vaření do vy-
pnutí varné desky. Tato informace by měla pomoci 

naučit se vařit úsporněji, jako např. vařit s poklice-
mi nebo udržovat nastavení teploty během vaření 
co nejvíce stabilní.

Přiveďte k varu vodu. Vařte. Po dovaření se zobrazí 
spotřebovaná energie.

 

Ostatně se nechá výkon zvýšit až o 50 % pomocí 
funkce powerBoost. Právě při uvedení k varu a vět-
šího množství přinese úsporu času až o 35 %.

powerMove
Je-li na přední zóně hotovo, jednoduše přesuňte 
nádobí na zadní varnou zónu, kde je přednastaven 
nízký stupeň výkonu – ideální pro dovařování se 
zbytkovým teplem v hrnci nebo pro udržování 
teploty pokrmu. A samozřejmě platí, že varná zóna 
se neohřívá, dokud se na ni nepostaví hrnec nebo 
pánvička. Žádné nádobí, žádné teplo, ale velký 
komfort a bezpečné vaření. 

Vařte vpředu, udržujte teplotu vzadu: 
powerMove

Inovativní combiIndukční varné zóny lze pomocí 
funkce powerMove rychle měnit z maximálního 
výkonu na výkon udržování teploty a opačně. 
Zcela automaticky bez dodatečného manuálního 
nastavování pouhým přesunem nádobí. Dotykem 
příslušného senzorového tlačítka se aktivuje funk-
ce powerMove a dvě varné zóny v řadě. Přední 
varná zóna je přednastavena na maximální vý-
kon – ideální pro uvedení do varu nebo smažení. 

Čištění bez následného nastavování:  
funkce přerušení ovládání

Pokud něco překypí na varnou desku, pouhým 
dotykem si zachováte všechna nastavení. Jakmile 
se dotknete tlačítka funkce přerušení ovládání, 
deaktivujete na 20 sekund manipulaci se všemi 

touchSlider

Siemens ještě více vylepšil technologii touchSli-
der. Nyní navíc k extrémně přesnému, intuitivními 
a snadnému ovládání přibyly funkce jako quick-
Start, reStart a ukazatel spotřeby energie. 

touchSlider

touchSlider Plus

S osvědčenou technologií touchSlider Plus lze 
nastavit stupeň výkonu varné zóny buď přímým 
dotykem na konkrétní místo, nebo posunem prstu 
po stupnici.

touchControl

Ovládání touchControl od Siemens nabízí přesné 
ovládání všech čtyř varných zón. Vše, co je nutné 
udělat, je lehce se dotknout vybraného místa, na 
kterém chcete vařit, nebo zvýšit či snížit výkon 
pomocí senzorů + a –.

touchControltouchControl

funkcemi touchSlider ovládání. Po setření ovláda-
cího panelu se panel opět zaktivuje, a vy můžete 
pokračovat ve vaření.

38 39



Vestavné  
možnosti  
varných desek
Design rámečků varných  
desek Siemens

Vestavné možnosti varných  
desek podle chuti každého:  
design rámečků

Siemens vám nabízí pro vestav-
bu vašich sklokeramických desek 
jak kvalitní řešení, tak řešení pro 
náročné: elegantní ve fazetovém 
designu nebo klasický design 
s plošným rámečkem. Siemens 
samozřejmě umožňuje i zapuštění 
varné desky bez rámečku přímo 
do takových materiálů, jako jsou 
kámen a žula, nebo pomocí ve-
stavného rámečku i zapuštění do 
dřevěných pracovních desek.

Fazetový design

Design s plošným rámečkem

Design bez rámečku – pro zapuštění 
do kamenné nebo granitové pracovní 
desky. Při instalaci do dřevěné desky 
(nutný vestavný rámeček jako zvláštní 
příslušenství: HZ 395600).

Design bez rámečku, klasická instalace 
na pracovní desku

U-fazeta 

Fazetový design iQ700 Fazetový design iQ700

 

flexInduction
fryingSensor 
Plus

reStartreStart

90 cm

šířka přístroje

dual
lightSlider flexInduction

fryingSensor 
Plus

Novinka

80 cm

šířka přístroje

TFT-
Touchdisplay
TFT-
Touchdisplay

Model EX 975LXC1E fazetový design 47 990 Kč* EX 875KYE1E fazetový design 44 990 Kč*
Profesionální
výbava

■■ ovládání Dual LightSlider
■■ fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni

■■ dotykový TFT displej
■■ 2 zóny flexIndukce
■■ fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni

Design ■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 3 FlexZone
■■  lze kombinovat se sklokeramickými 
varnými deskami ve shodném fazetovém 
designu

■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■  lze kombinovat se sklokeramickými 
varnými deskami ve shodném fazetovém 
designu

Komfort ■■ 5 indukčních varných zón
■■ funkce zablokování desky při čištění
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka
■■ funkce reStart
■■ funkce powerMove Plus

■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce flexMotion
■■ funkce powerMove Plus
■■ funkce zablokování desky při čištění
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka
■■ powerManagement
■■ cookControl Plus
■■ perfectCook Senzor ready

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro 
každou varnou zónu

■■ hlavní vypínač

■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro 
každou varnou zónu

■■ hlavní vypínač

Rychlost ■■  powerBoost funkce pro všechny indukční 
varné zóny

■■  powerBoost funkce pro všechny indukční 
varné zóny

■■ panBoost: powerBoost pro pánve

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW 
(max. výkon 3,7 kW) varná zóna nebo 
2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 
3,7 kW) varná zóna; 1x Ø 300 x 240 mm, 
2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna; 
1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 
3,7 kW) varná zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 
2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) varná zóna

Varné zóny: 1x Ø 400 mm x 230 mm, 
3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW 
(max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 
1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. 
výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 
2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW)

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon: 11,1 kW
pro vestavbu: 51 × 880–880 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 912 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 750–780 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 812 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■  HZ 390522 gril■
■■ ■HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký■

■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4■

■■ ■HZ 390042 nerezové nádobí■
■■ ■HZ 390012 nástavec pro vaření v páře■

■■ HZ 390011 nerezové nádobí

■■ HZ 390522 gril
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

Fazetový design iQ700

 

 flexInduction  
fryingSensor 
Plus    

dual
lightSlider  

   

80 cm

šířka přístroje  Novinka

Model EX 875LX34E fazetový design 94 990 Kč*
Profesionální
výbava

■■ ovládání dual lightSlider
■■ 2 zóny flexIndukce
■■ fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni
■■ integrovaný odsavač par 
■■ perfectCook Senzor

Design ■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ funkce powerMove Plus
■■ funkce zablokování desky při čištění
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka
■■  instalace pro odtah i recirkulaci (nutné vhodné příslušenství)

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ dětská pojistka
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

Rychlost ■■  powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny
■■ panBoost: powerBoost pro pánve

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční ohřev oder 2x Ø 240 mm, 200 mm; 1x Ø 400 x 240 mm, 
3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) indukční ohřev oder 2 x 
Ø 200 mm, 240 mm

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  198 × 780 × 490 mm
spotřebiče:  198 × 812 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ příslušenství potřebné pro odtah HZ 381400
■■ příslušenství potřebné pro recirkulaci – cleanAir kit HZ 381500
■■ HZ 390522 gril
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

Indukční sklokeramické varné desky

 Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Indukční varná deska s ventilací

Klasické odsavače par jsou postupně nahrazovány 
„neviditelnými“ řešeními, které jsou integrovány 
v kuchyňských sestavách nebo varných deskách. 

Systém inductionAir je první varnou deskou vario-
Induction s integrovaným systémem odsavače par, 
který pohlcuje pachy přímo vedle hrnců a pánví. 
Díky ventilátoru o výkonu 690 m3/h je zaručeno, že 
pára nemá šanci uniknout do okolí, a to bez ohle-
du na výšku nádobí. Díky osvědčenému motoru 
Siemens iQdrive zůstává úroveň hluku příjemně 
nízká. Senzor kvality vzduchu automaticky detekuje 
množství páry a přizpůsobuje automaticky úroveň 
ventilace, proto odsavač nikdy nevyužívá větší sílu, 
než je nezbytně nutné.
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*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Fazetový design iQ700 Fazetový design iQ700

 

flexInduction 
Plus

fryingSensor 
Plus

reStartreStart

dual
lightSlider

80 cm

šířka přístroje
flexInduction 
Plus

fryingSensor 
Plus

reStartreStart

dual
lightSlider

60 cm

šířka přístroje

Model EX 875LYC1E fazetový design 32 990 Kč* EX 675LYC1E fazetový design 29 990 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání dual LightSlider
■■ fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni

■■ ovládání dual LightSlider
■■ fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni

Design ■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2x FlexZone s rozšířením
■■ l ze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shod-

ném fazetovém designu

■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2x FlexZone s rozšířením
■■  lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shod-
ném fazetovém designu

Komfort ■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce flexMotion
■■ funkce powerMove Plus
■■ funkce zablokování desky při čištění
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka

■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce flexMotion
■■ funkce powerMove Plus
■■ funkce zablokování desky při čištění
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač

Rychlost ■■  powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóny; 1 x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna

Varné zóny: 1 x Ø 380 x 225 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóny; 1 x Ø 380 x 225 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 225 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 750–780 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 812 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 602 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390522 gril
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

■■ HZ 390522 gril■
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

Rozměry v mm  Rozměry v mm

Indukční sklokeramické varné desky
Fazetový design iQ700 Design s plošným rámečkem iQ500

 

flexInduction
fryingSensor 
Plus

reStartreStart
dětská
pojistka

touchSlider

60 cm

šířka přístroje Indukce Combi-Zone

reStartreStart

powerMove

60 cm

šířka přístroje

touchSlider

Model EX 675FXC1E fazetový design  28 990 Kč* ED 645FSB1E nerez  19 290 Kč*

Profesionální
výbava

■■ senzorové ovládání touchSlider 
■■ fryingSensor Plus se 4 teplotními stupni

■■ senzorové ovládání touchSlider

Design ■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 2 FlexZone

■■ design s plošným rámem
■■ flexibilní zóna combiZone
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 4 indukční varné zóny
■■ powerManagement
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka

■■ 4 indukční varné zóny
■■ rozpoznání velikosti hrnce
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ powerMode
■■ powerManagement
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóny; 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna

Varné zóny: 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna;1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 560 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 602 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  6,9 kW
pro vestavbu:  55 × 560 × 490–500 mm
spotřebiče:  55 × 583 × 513 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390522 gril
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy 

Indukční sklokeramické varné desky

Rozměry v mmRozměry v mm

4242 43



*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Fazetový design iQ300 Zapustitelná do roviny pracovní desky iQ300

 

Indukce
fryingSensor 
Plus

reStartreStart
dětská
pojistka

touchSlider

60 cm

šířka přístroje Indukce touchSlider

dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

reStartreStart

Model EH 675FFC1E fazetový design 22 990 Kč* EH 601FFB1E zapustitelná do roviny pracovní desky 21 990 Kč*

Profesionální
výbava

■■ senzorové ovládání touchSlider
■■ fryingSensor Plus se 4 teplotními stupni

■■ senzorové ovládání touchSlider 

Design ■■ fazetový design
■■ 1 rozšiřitelná pečicí zóna
■■ sklokeramika bez dekoru

■■ zapustitelná do roviny pracovní desky
■■ 1 rozšiřitelná pečicí zóna
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 4 indukční varné zóny
■■ 17 stupňů výkonu
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ timer, minutka
■■ funkce powerManagement

■■ 4 indukční varné zóny
■■ 17 stupňů výkonu
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ timer, minutka
■■ funkce powerManagement

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna;1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna;1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 560 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 602 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  56 × 560–576 × 500–516 mm
spotřebiče:  56 × 572 × 512 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ390042 nerezové nádobí

■■ HZ 395601 šablona pro vestavný rámeček
■■ HZ 395600 vestavný rámeček 60 cm
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ390042 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

Rozměry v mm  Rozměry v mm

Indukční sklokeramické varné desky
U-fazeta iQ300 Design s plošným rámečkem iQ300 Design s plošným rámečkem iQ300

 

Indukce
fryingSensor 
Plus

reStartreStart
dětská
pojistka

touchSlider

60 cm

šířka přístroje Indukce touchSlider

dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

reStartreStart

Indukce touchSlider

dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

reStartreStart

Model EH 651FFC1E U-fazeta  19 990 Kč* EH 645FFB1E  18 990 Kč* EH 645BFB1E nerez/černá 18 690 Kč*

Profesionální
výbava

■■ senzorové ovládání touchSlider
■■ fryingSensor Plus se 4 teplotními stupni

■■ senzorové ovládání touchSlider
■■ 1 rozšiřitelná pečicí zóna

■■ senzorové ovládání touchSlider
■■ 1 rozšiřitelná pečicí zóna

Design ■■ U-fazeta
■■ sklokeramika bez dekoru
■■ 1 rozšířitelná pečicí zóna

■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru

■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 4 indukční varné zóny
■■ 17 stupňů výkonu
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ timer, minutka
■■ funkce powerManagement

■■ 4 indukční varné zóny
■■ 17 stupňů výkonu
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ timer, minutka
■■ funkce powerManagement

■■ 4 indukční varné zóny
■■ 17 stupňů výkonu
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ timer, minutka
■■ funkce powerManagement

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro 
každou varnou zónu

■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro 
každou varnou zónu

■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro 
každou varnou zónu

■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistk

Rychlost ■■  powerBoost funkce pro všechny indukční 
varné zóny

■■  powerBoost funkce pro všechny indukční 
varné zóny

■■  funkce powerBoost pro všechny indukční 
zóny

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW  
(max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW 
(max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční varná zóna

Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW  
(max. výk on 3,1 kW) indukční varná zóna; 
1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) 
indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW 
(max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční varná zóna

Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW 
(max. výk on 3,1 kW) indukční varná zóna; 
1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) 
indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW 
(max. výk on 2,2 kW) indukční varná zóna; 
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 560 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 592 × 522 mm

připojovací kabel součístí balení (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  55 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:  55 × 583 × 513 mm

připojovací kabel součístí balení (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  55 ×560–560 ×490–500 mm
spotřebiče:  55 ×583 ×513 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■  HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor 
(Ø 21cm)■

■■  HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor 
(Ø 18cm)■

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí■
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby

■■  HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor 
(Ø 21cm)

■■  HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor 
(Ø 18cm)

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby

■■  HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor 
(Ø 21cm)

■■  HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor 
(Ø 18cm)

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■  HZ 390010 nerezový pekáč na indukci, do trouby

Rozměrové 
výkresy

Indukční sklokeramické varné desky

Rozměry v mm Rozměry v mmRozměry v mm

4444 45



*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Fazetový design iQ100 Fazetový design iQ100

 

Indukce
Bratsensor 
Plus
fryingSensor 
Plus

dual
lightSlider

reStartreStart
dětská
pojistka

80 cm

šířka přístroje

Novinka

Indukce
Bratsensor 
Plus
fryingSensor 
Plus

reStartreStart
dětská
pojistka

touchSlider

60 cm

šířka přístroje

Model EH 875LVC1E  30 490 Kč* EH 675FEC1E  19 290 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání dual lightSlider 
■■ 5 indukčních varných zón
■■ fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni

■■ senzorové ovládání touchSlider
■■ fryingSensor Plus se 4 teplotními stupni

Design ■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■  kombinovatelná se sklokeramickými deskami ve shodném faze-
tovém designu

■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■  kombinovatelna se sklokeramickymi deskami ve shodnem faze-
tovem designu

Komfort ■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer (budík/minutka)
■■ digitální funkční displej
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ funkce powerManagement

■■ 4 indukční varné zóny
■■ 17 stupňů výkonu
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ timer, minutka
■■ funkce powerManagement

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max.výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 750–780 × 490–500 mm
spotřebiče:   51 × 812 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 560 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 602 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■ HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390010nerezový pekáč na indukci, do trouby

■■ HZ390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■ HZ390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■ HZ390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ390042 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

Rozměry v mm  Rozměry v mm

Indukční sklokeramické varné desky
Design s plošným rámečkem iQ100 Design s fazetou vpředu  iQ100

 

reStartreStart
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Indukce reStartreStart
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje Novinka

Indukce

Model EH 645BEB1E   17 690 Kč* EU 631BEB1E    14 490 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchControl ■■ ovládání touchControl

Design ■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru

■■ design s fazetou vpředu
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer (budík/minutka)
■■ funkce zablokování ovládání desky při čištění
■■ digitální funkční displej
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 4 indukční varné zóny

■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer (budík/minutka)
■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ funkce powerManagement

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  55 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:   55 × 583 × 513 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  4,6 kW
pro vestavbu:  51 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:   51 × 592 × 522 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■ HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí

■■ HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■ HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390020 sada 2 ks nádobí (1x hrnec + 1x pánev)

Rozměrové 
výkresy

Indukční sklokeramické varné desky

Rozměry v mmRozměry v mm
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Design bez rámečku iQ100 Design s plošným rámečkem iQ100

 

Novinka

reStartreStart
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Indukce reStartreStart
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Indukce

Novinka

Model EU 611BEB1E   14 490 Kč* EU 645BEB1E  14 190 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchControl ■■ ovládání touchControl

Design ■■ design bez rámečku
■■ sklokeramika bez dekoru

■■ design s plošným rámem
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer (budík/minutka)
■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ funkce powerManagement

■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer (budík/minutka)
■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ funkce powerManagement

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ dětská pojistka

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční
■■ varné zóny

Výkon
a velikost

varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  4,6 kW
pro vestavbu: 51 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:   51 × 592 × 522 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  4,6 kW
pro vestavbu:  55 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:   55 × 583 × 513 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■ HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí

■■  HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■  HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■  HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■  HZ 390042 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Rozměry v mm  Rozměry v mm

Indukční sklokeramické varné desky
Design s fazetou vpředu iQ100

 

reStartreStart
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Indukce

Novinka

Model EU 631BEF1E    13 990 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchControl

Design ■■ design s fazetou vpředu sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer (budík/minutka)
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ funkce powerManagement

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční 
varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční 
varná zóna;1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční 
varná zóna

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  3,7 kW
pro vestavbu:  51 × 560–560 × 490–500 mm
spotřebiče:   51 × 592 × 522 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390230 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 21 cm)
■■ HZ 390220 systém. pánev pro pečicí senzor (Ø 18 cm)
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí

Rozměrové 
výkresy

Indukční sklokeramické varné desky

 Rozměry v mm
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Design s plošným rámečkem

Fazetový design

Design bez rámečku – pro zapuštění do 

kamenné nebo granitové pracovní desky

Design bez rámečku – zapuštění do dřevěné 
pracovní desky (nutná instalace vestavného 
rámečku HZ 395600)

Vestavné možnosti varných desek 
podle chuti každého: design 
rámečků

Siemens vám nabízí pro vestavbu 
vašich sklokeramických desek jak 
kvalitní řešení, tak řešení pro nároč-
né: elegantní ve fazetovém designu 
nebo klasický design s plošným 
rámečkem. Siemens samozřejmě 
umožňuje i zapuštění varné desky 
bez rámečku přímo do takových 
materiálů, jako jsou kámen a žula, 
nebo pomocí vestavného rámečku 
i zapuštění do dřevěných pracov-
ních desek.

Fazetový design iQ500 Fazetový design iQ300

 

dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Dual
lightSlider
dual
lightSlider reStartreStart

dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Dual
lightSlider
dual
lightSlider reStartreStart

Model ET 675LMP1D   19 990 Kč* ET 675LNP1D   19 390 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání Dual LightSlider
■■  4 varné zóny highSpeed, z toho: 
1 dvouokruhová zóna 
1 CombiZóna

■■ ovládání Dual LightSlider
■■  4 varné zóny highSpeed, z toho: 
1 dvouokruhová zóna 
1 s rozšířením na pečicí zónu

Design ■■ fazetový design ■■ fazetový design

Komfort ■■ 4 varné zóny highSpeed, z toho:
■■ 17 stupňů výkonu
■■ digitální funkční displej
■■ timer
■■ minutka
■■ timer Doba vaření
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ možnost blokace ovládacího panelu
■■ funkce reStart

■■ 4 varné zóny highSpeed, z toho:
■■ 17 stupňů výkonu
■■ digitální funkční displej
■■ timer
■■ minutka
■■ timer Doba vaření
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ možnost blokace ovládacího panelu
■■ funkce reStart

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání ■■ bezpečnostní vypínání

Rychlost ■■ funkce PowerBoost ■■ funkce PowerBoost

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW 
topná spirála; 1 x Ø 120/180/270/370, 
1,0/2,0/3,4/4.6 kW topná spirála;  
1 x Ø 145 mm, 1.2 kW topná spirála; 
1 x Ø 145/210 mm, 1,2/2,1 kW topná 
spirála;

Varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 2,0 kW topná 
spirála; 1 x Ø 170/265, 1,8/2,6 kW topná 
spirála; 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW topná 
spirála; 1 x Ø 145/210 mm, 1,2/2,1 kW 
topná spirála;

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,10 m)
příkon:  7,8 kW
pro vestavbu:  45 × 560 × 500 mm
spotřebiče:  45 × 602 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,10 m)
příkon:  8,6 kW
pro vestavbu:  45 × 560 × 500 mm
spotřebiče:  45 × 602 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390522 gril■
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4■

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí■
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

■■ HZ390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí■
■■ HZ390010 nerezový pekáč

Rozměrové 
výkresy

 Rozměry v mm

Elektrické sklokeramické varné desky

 Rozměry v mm

Zapustitelná do roviny pracovní desky iQ300 Fazetový design iQ300

 

dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Dual
lightSlider
dual
lightSlider reStartreStart

Novinka
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

Dual
lightSlider
dual
lightSlider reStartreStart

Novinka

Model ET 601FNP1E  17 490 Kč* ET 675FNP1E  15 490 Kč *

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchSlider
■■  4 varné zóny highSpeed, z toho: 
1 dvouokruhová zóna 
1 varná zóna s rozšířením na pečicí zónu

■■ ovládání touchSlider
■■  4 varné zóny highSpeed, z toho: 
1 dvouokruhová zóna

Design ■■ zapustitelná do roviny pracovní desky ■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 4 varné zóny highSpeed
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka
■■ timer doba vaření
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ možnost blokace ovládacího panelu
■■ funkce reStart

■■ 4 varné zóny highSpeed
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka
■■ timer doba vaření
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ možnost blokace ovládacího panelu
■■ funkce reStart

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání ■■ bezpečnostní vypínání

Rychlost ■■ funkce PowerBoost ■■ funkce PowerBoost

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 18 cm, 2 kW topná spirála; 1 x Ø 170/265,
1,8/2,6 kW topná spirála; 1x Ø 145 mm, 1,2 kW topná spirála;
1 x Ø 145/210 mm, 1,2/2,1 kW topná spirála;

Varné zóny: 1 x Ø 18 cm, 2 kW topná spirála; 1 x Ø 170/265,
1,8/2,6 kW topná spirála; 1x Ø 145 mm, 1.2 kW topná spirála;
1 x Ø 145/210 mm, 1,2/2,1 kW topná spirála;

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,10 m)
příkon:  8,3 kW
pro vestavbu:  51 × 560–560 × 500–500 mm
spotřebiče:  51 × 572 × 512 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,10 m)
příkon:  8,3 kW
pro vestavbu:  51 × 560–560 × 500–500 mm
spotřebiče:  51 × 572 × 512 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390010 nerezový pekáč

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390010 nerezový pekáč

Rozměrové 
výkresy

 Rozměry v mm

Elektrické sklokeramické varné desky

 Rozměry v mm

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Design s plošným rámečkem iQ300 U-fazeta iQ300

 

60 cm

šířka přístroje

reStartreStart
dětská
pojistka

60 cm

šířka přístroje

reStartreStart
dětská
pojistka

Model ET 645HN17E  14 690 Kč* ET 651BF17E  11 590 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchControl
■■  4 highSpeed varné zóny, z toho: 
1 dvouokruhová, 1 rozšiřitelná na pečicí zónu

■■ ovládání touchControl
■■  4 highSpeed varné zóny, z toho: 
1 dvouokruhová

Design ■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika bez dekoru

■■  design: U-fazeta (zkosené boční hrany a přední hrana desky)
■■ sklokeramika bez dekoru

Komfort ■■ 17 stupňů výkonu
■■ digitální funkční displej
■■ funkce reStart

■■ 17 stupňů výkonu
■■ digitální funkční displej
■■ timer (budík/minutka)
■■ funkce reStart

Bezpečnost ■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ kontrolka provozu

■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ kontrolka provozu

Rychlost

Výkon
a velikost

vpředu vlevo:  18 cm  2,0 kW
vzadu vlevo:  17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW
vpředu vpravo:  14,5/21 cm 1,0/2,2 kW
vzadu vpravo:  14,5 cm 1,2 kW

vpředu vlevo:  14,5 cm  1,2 kW 
vzadu vlevo:  18 cm  2,0 kW
vpředu vpravo:  14,5 cm  1,2 kW
vzadu vpravo:  12/21 cm  0,75/2,2 kW

Rozměry
V × Š × H

příkon:  7,5 kW
pro vestavbu: 48 × 560 × 490–500
spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm

příkon:  6,6 kW
pro vestavbu:  39 × 560 × 490–500 mm
spotřebiče:  39 × 592 × 522 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 392617, mezidno 60 cm
■■ HZ 390090, wok-pánev, nerez
■■ HZ 390010, nerezový pekáč

■■ HZ 392617, mezidno 60 cm
■■ HZ 390090, wok-pánev, nerez

Rozměrové 
výkresy

Elektrické sklokeramické varné desky

 Rozměry v mm  Rozměry v mm

Design s plošným rámečkem iQ100

 

60 cm

šířka přístroje

reStartreStart
dětská
pojistka

Model ET 645HE17  9 490 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchControl
■■ 4 highSpeed varné zóny

Design ■■ design s plošným rámečkem
■■ sklokeramika s ochranným potiskem

Komfort ■■ 17 stupňů výkonu
■■ digitální funkční displej
■■ funkce reStart

Bezpečnost ■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání
■■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač
■■ kontrolka provozu

Rychlost

Výkon
a velikost

vpředu vlevo:  14,5 cm  1,2 kW
vzadu vlevo:  18 cm  2,0 kW
vpředu vpravo:  21 cm  2,2 kW
vzadu vpravo:  14,5 cm  1,2 kW

Rozměry
V × Š × H

příkon:  6,6 kW
pro vestavbu: 48 ×560 ×490–500 mm
spotřebiče: 48 × 583 × 513 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 392617, mezidno 60 cm
■■ HZ 390090, wok-pánev, nerez

Rozměrové 
výkresy

Elektrické sklokeramické varné desky

Rozměry v mm

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

52 53



Fazetový design iQ700 Fazetový design  iQ500

 

flexInduction touchSlider

dětská
pojistka

90 cm

šířka přístroje

reStartreStart

touchSlider reStartreStart

40 cm

šířka přístroje
dětská
pojistka

Model EX 275FXB1E fazetový design  29 390 Kč* ET 475FYB1E   36 790 Kč*

Profesionální
výbava

■■ senzorové ovládání touchSlider ■■ vestavný gril Teppan Yaki, 40 cm

Design ■■ fazetový design
■■ sklokeramika bez dekoru
■■  lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shod-
ném fazetovém designu

■■ fazetový design
■■  lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shod-
ném fazetovém designu

■■ 1 sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)

Komfort ■■ 4 indukční varné zóny
■■ funkce zablokování desky při čištění
■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ powerManagement
■■ 17 stupňů výkonu
■■ timer
■■ minutka

■■ velká nerezová pečicí plocha
■■ pečicí plocha se zahříváním poloviny nebo celé plochy
■■ ovládání touchSlider
■■ digitální funkční displej
■■ regulace teploty od 160 do 240 °C v 10° krocích
■■ stupeň udržování teploty pokrmu (70 °C)
■■ stupeň pro čištění (40 °C)
■■ minutka (budík)
■■ timer Doba vaření
■■  možnost blokace ovládacího panelu na 20 s při čištění během 
vaření

■■ funkce reStart

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
■■ hlavní vypínač

■■ 2stupňový ukazatel zbytkového tepla
■■ dětská pojistka
■■ bezpečnostní vypínání

Rychlost ■■ powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 210 x 400 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóny; 1 x Ø 210 x 400 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna nebo 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) 
indukční zóna

Příslušenství připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m) připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
součástí dodávky: 2 špachtle

Rozměry
V × Š × H

příkon:  7,4 kW
pro vestavbu:  51 × 880–880 × 330–330 mm
spotřebiče:  51 × 912 × 350 mm

pro vestavbu: 90 × 360 × 490 mm
spotřebiče: 96 × 392 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390522 gril
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

■■ HZ 394301 spojovací lišta

Rozměrové 
výkresy

Atypická indukční varná deska Vestavné spotřebiče Domino

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Fazetový design iQ700 Fazetový design  iQ500

 

flexIndukce touchSlider šířka přístroje
dětská
pojistka touchSlider šířka přístroje

Model EX 375FXB1E   20 990 Kč* ET 375FUB1E    20 790 Kč*

Profesionální
výbava

■■ senzorové ovládání touchSlider ■■ ovládání touchSlider

Design ■■ fazetový design
■■ 1x flexZone

■■ fazetový design
■■  lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shod-
ném fazetovém designu

■■ 1 sklokeramický kryt (neslouží k ohřevu)

Komfort ■■ funkce reStart
■■ funkce quickStart
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ 2 indukční varné zóny
■■ minutka (budik)
■■ timer Doba vařeni
■■ funkce powerManagement

■■ velká grilovací plocha na litinovém roštu
■■ nerezová grilovací vana pro lávové kameny nebo vodu
■■ minutka
■■ timer doba vaření
■■ digitální funkční displej
■■ 17 stupňů výkonu
■■ možnost blokace ovládacího panelu
■■ výpustný ventil na vodu
■■ funkce reStart

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňovy ukazatel zbytkoveho tepla pro každou varnou zonu
■■ hlavni vypinač
■■ dětská pojistka

■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňovy ukazatel zbytkoveho tepla pro každou varnou zonu
■■ hlavni vypinač
■■ dětská pojistka
■■ kontrolka provozu

Rychlost ■■  powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon
a velikost

■■  Varné zóny: 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3,3 kW (max. výkon 
3,7 kW) varná zóna nebo 2 x Ø 210 mm, 2,2 kW  
(max. výkon 3,7 kW) varná zóna

  

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  3,7 kW
pro vestavbu:  51 × 270 × 490–500 mm
spotřebiče:  51 × 302 × 520 mm

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  2,4 kW
pro vestavbu:  236 × 270 × 490 mm
spotřebiče:  242 × 302 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 394301 spojovací lišta
■■ HZ 390522 gril
■■ HZ 390512 Teppan Yaki gril, velký
■■ HZ 390511 Teppan Yaki gril, 3/4
■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 390042 nerezové nádobí
■■ HZ 390012 nástavec pro vaření v páře
■■ HZ 390011 nerezové nádobí

■■ HZ398300 lávové kameny (náhradní)
■■ HZ394301 spojovací lišta

Rozměrové 
výkresy

Vestavné spotřebiče Domino

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Fazetový design  iQ300 Fazetový design  iQ700

 

touchSlider šířka přístroje
dětská
pojistka

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

vhodný 
do myčky

Model ET 375FFP1E  11 290 Kč* ER 3A6BD70   16 490 Kč*

Profesionální
výbava

■■ ovládání touchSlider
■■  2 varné zóny highSpeed, z toho: 1 dvouokruhová zóna

■■ plynová deska na sklokeramice, 30 cm
■■ litinový rošt pod hrnce (rošt vhodný pro mytí v myčce nádobí)

Design ■■ fazetový design
■■  lze kombinovat se sklokeramickými varnými deskami ve shod-
ném fazetovém designu

■■ sklokeramika bez dekoru

■■ lze kombinovat s ostatními varnými deskami domino
■■ designový plochý hořák

Komfort ■■ 2 varné zóny highSpeed
■■ 17 stupňů výkonu
■■ minutka
■■ timer doba vaření
■■ ukazatel spotřeby energie
■■ funkce reStart

■■ stepFlame Technology – regulace výkonu v rozsahu 9 stupňů
■■ digitální funkční displej
■■ integrované zapalování v ovládacím knoflíku

Bezpečnost ■■ bezpečnostní vypínání
■■ 2stupňovy ukazatel zbytkoveho tepla pro každou varnou zonu
■■ hlavni vypinač
■■ dětská pojistka
■■ kontrolka provozu

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
■■ 2násobný ukazatel zbytkového tepla
■■ trysky na propan-butan (28-30/37mbar) součástí dodávky

Rychlost ■■ funkce PowerBoost

Výkon
a velikost

Varné zóny: 1 x Ø 120/180 mm,
1/2 kW topná spirála; 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW topná spirála

2 plynové hořáky
1 silný, 1 normální hořák
uprostřed vzadu: silný hořák 2,8 kW
uprostřed vpředu: normální hořák 1,9 kW

Rozměry
V × Š × H

připojovací kabel se zástrčkou (1,1 m)
příkon:  3,5 kW
pro vestavbu:  38 × 270 × 490/500 mm
spotřebiče:  38 × 302 × 520 mm

pro vestavbu: 45 × 270 × 490–500 mm
spotřebiče: 45 × 302 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 390090 wok-pánev s mřížkou a poklicí
■■ HZ 394301 spojovací lišta

■■ HZ298105 podložka pro mírné vaření
■■ HZ 394301 spojovací lišta

Rozměrové 
výkresy

Vestavné spotřebiče Domino

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Možnosti kombinace řady Domino s příslušnými rozměry spotřebičů a výřezů

typ šířky:  30 40 60 70 80 90 cm
šířka spotřebiče: 302 392 602 710 812 912 mm

A B C D L X

2 x 30 302 302 – –  604  572

1 x 30 1 x 40 302 392 – –  694  662

1 x 30 1 x 60 302 602 – –  904  872

1 x 30 1 x 70 302 710 – – 1012  980

1 x 30 1 x 80 302 812 – – 1114 1082

1 x 30 1 x 90 302 912 – – 1214 1182

2 x 40 392 392 – –  784  752

1 x 40 1 x 60 392 602 – –  994  962

1 x 40 1 x 70 392 710 – – 1102 1070

1 x 40 1 x 80 392 812 – – 1204 1172

1 x 40 1 x 90 392 912 – – 1304 1272

3 x 30 302 302 302 –  906  874

2 x 30 1 x 40 302 302 392 –  996  964

2 x 30 1 x 60 302 302 602 – 1206 1174

2 x 30 1 x 70 302 302 710 – 1314 1282

2 x 30 1 x 80 302 302 812 – 1416 1384

2 x 30 1 x 90 302 302 912 – 1516 1484

1 x 30 2 x 40 302 392 392 – 1086 1054

1 x 30 1 x 40 1 x 60 302 392 602 – 1296 1264

1 x 30 1 x 40 1 x 70 302 392 710 – 1404 1372

1 x 30 1 x 40 1 x 80 302 392 812 – 1506 1474

1 x 30 1 x 40 1 x 90 302 392 912 – 1606 1574

3 x 40 392 392 392 – 1176 1144

2 x 40 1 x 60 392 392 602 – 1386 1354

4 x 30 302 302 302 302 1208 1176

3 x 30 1 x 40 302 302 302 392 1298 1266

2 x 30 2 x 40 302 302 392 392 1388 1356

1 x 30 3 x 40 302 392 392 392 1478 1446

Vestavné spotřebiče Domino
Rozměrové nákresy

*v závislosti na
 hloubce výřezu

Montážní sada pro Domino

HZ 394301 Rozměry v mm 

*Při vestavbě dvou nebo více 
spotřebičů Domino přímo vedle 
sebe je nutná jedna nebo více 
montážních sad (2 spotřebiče = 
1 montážní sada, 3 spotřebiče = 
2 montážní sady atd.)

Příklad vestavby při použití montážní sady
pro 2 Domino desky

 Rozměry v mm

*Při vestavbě dvou nebo více 
spotřebičů Domino přímo vedle 
sebe je nutná jedna nebo více 
montážních sad (2 spotřebiče = 
1 montážní sada, 3 spotřebiče = 
2 montážní sady atd.)

Příklad vestavby při použití montážní sady
pro 3 Domino desky

 Rozměry v mm

Při vestavbě jednoho 
spotřebiče Domino přímo vedle
jedné jiné desky je nutná jedna 
montážní sada (HZ394301).

Příklad vestavby při použití montážní sady
pro 1 Domino desku a 1 jinou desku

 Rozměry v mm 

Při vestavbě jednoho 
spotřebiče Domino přímo vedle
jedné jiné desky je nutná jedna 
montážní sada (HZ394301).

Příklad vestavby při použití montážní sady
pro 2 Domino desky a 1 jinou desku

 Rozměry v mm 

Při vestavbě dvou nebo více 
spotřebičů Domino přímo vedle 
sebe je nutná jedna nebo více montážních 
sad (2 spotřebiče = 1 montážní sada, 
3 spotřebiče = 2 montážní sady atd.)

Rozměr výřezu (X) podle kombinace 
spotřebičů, viz. tabulka výše vlevo.

Příklad vestavby při použití montážní sady
pro 3 Domino desky a 1 jinou desku

 Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Novinka Novinka

56 57



Termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Všechny plynové varné desky Siemens jsou vybaveny extrémně rychlý-
mi termoprvky. Ty umožňují při nechtěném zhasnutí plamene okamži-
té přerušení přívodu plynu (<1 s). Současně již není nutné při zapa-
lování s integrovaným elektrickým zapalováním dlouhý stisk a držení 
ovládacího knoflíku (nyní také <1 s).

Progresivní plynové kohouty

Zvláště velké rozmezí regulace v rozsahu 210 °C u plynových varných 
desek Siemens včetně možnosti libovolného nastavení výkonu mezi 
minimem a maximem umožňují progresivní plynové kohouty pro maxi-
mální komfort obsluhy.

Plyn na sklokeramice

Vydařená kombinace všech výhod plynu s výhodami sklokeramiky – 
od ušlechtilého designu po odolnost varné desky proti mechanickému 
poškození včetně velmi vysoké tepelné odolnosti.

Technologie stepFlame

Nová řada plynových varných desek Siemens přichází s funkcí stepFlame, 
inovativní patentovou technologií přesného řízení výkonu plynového 
hořáku v rozsahu 1 až 9 stupňů. Jde o stejný systém regulace jako 
u klasických indukčních desek, každý stupeň můžete volit přímo.
Zvolený stupeň je zobrazen na 7segmentovém digitálním displeji. Mož-
nost jemného přizpůsobení není jen otázka komfortu, ale také otázka 
výsledku.

Plynové varné deskyPlynové varné desky

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plyn. varná deska na sklokeramice  iQ700 Plyn. varná deska na tvrzeném skle  iQ500 Plyn. varná deska na tvrzeném skle iQ500

 

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

vhodný 
do myčky

60 cm

šířka přístroje
stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

75 cm

šířka přístroje
stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

60 cm

šířka přístroje

Model ER 6A6PD70  19 990 Kč* EP 7A6SB20   16 990 Kč* EP 6A6HB20   12 490 Kč*

Design ■■ plynová deska na sklokeramice, 60 cm
■■  litinový rošt pod hrnce (rošt vhodný pro 
mytí v myčce nádobí)

■■ plynová deska na tvrzeném skle, 75 cm
■■ litinový rošt pod hrnce
■■ design s plošným rámem

■■ plynová deska na tvrzeném skle, 60 cm
■■ litinový rošt pod hrnce
■■ design s plošným rámem

Komfort ■■  stepFlame Technology – regulace výkonu 
v rozsahu 9 stupňů

■■ digitální funkční displej
■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■ 4násobný ukazatel zbytkového tepla

■■  stepFlame Technology – regulace výkonu 
v rozsahu 9 stupňů

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■  stepFlame Technology – regulace výkonu 
v rozsahu 9 stupňů

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

Bezpečnost ■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

Výkon
a velikost

■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
■■ vzadu vlevo: úsporný hořák 1,1 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW
■■ vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW

■■ 5 plynových hořáků
■■ wok hořák
■■  1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 
1 dual wok hořák

■■ vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
■■ vlevo: hořák wok 4 kW
■■ uprostřed vzadu: normální hořák 1,75 kW
■■ uprostřed vpředu: úsporný hořák 1 kW
■■ vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW

■■ 4 plynové hořáky
■■ wok hořák
■■  1 silný hořák, 1 normální hořák,  
1 úsporný hořák, 1 wok

■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vzadu vpravo: hořák wok 3,5 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Příslušenství trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí
dodávky

trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí
dodávky

trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  45 × 560–562 × 490–502 mm
spotřebiče:  45 × 602 × 520 mm

pro vestavbu:  45 × 610–612 × 480–492 mm
spotřebiče:  45 × 752 × 520 mm

pro vestavbu:  45 × 560–562 × 480–492 mm
spotřebiče:  45 × 590 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 298105 – podložka pro mírné vaření ■■ HZ298107 wok-kroužek
■■ HZ298105 podložka pro mírné vaření

■■ HZ 298107 wok-kroužek
■■ HZ 298105 podložka pro mírné vaření

Rozměrové 
výkresy

Plyn. varná deska na sklokeramice iQ700

 

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

vhodný 
do myčky

75 cm

šířka přístroje

Model ER 7A6RD70  31 990 Kč*

Design ■■ plynová deska na sklokeramice, 75 cm
■■  litinový rošt pod hrnce (rošt vhodný pro 
mytí v myčce nádobí)

Komfort ■■  stepFlame Technology – regulace výkonu 
v rozsahu 9 stupňů

■■ digitální funkční displej
■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■ 5násobný ukazatel zbytkového tepla

Bezpečnost ■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

Výkon
a velikost

■■ 5 plynových hořáků
■■  1 duální kombinovaný hořák WOK
■■  1 silný, 2 normální, 1 úsporný 
a 1 wok hořák

■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,9 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 2,8 kW
■■ střed: hořák WOK 4,2 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,1 kW

Příslušenství  trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu: 45 × 560–562 × 490–502 mm
spotřebiče:   45 × 750 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 298105 – podložka pro mírné vaření

Rozměrové 
výkresy

 Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Novinka Novinka Novinka Novinka
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Plynové varné desky
Plyn. varná deska na tvrzeném skle iQ500 Plyn. varná deska na tvrzeném skle iQ500 Plyn. varná deska na tvrzeném skle iQ300

 

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

60 cm

šířka přístroje
stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

60 cm

šířka přístroje

60 cm

šířka přístroje

Model EP 6A6PB80  10 990 Kč* EC 6A5HB90  10 490 Kč* EN 6B6PB80   9 490 Kč*

Design ■■ plynová deska na tvrzeném skle, 60 cm
■■ design s plošným rámem

■■ plynová nerezová deska, 60 cm
■■  litinové podložky pod hrnce s gumovými 
nožičkami

■■ plynová deska na tvrzeném skle, 60 cm
■■ dvoudílný smaltovaný rošt pod hrnce

Komfort ■■  stepFlame Technology – regulace výkonu 
v rozsahu 9 stupňů

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■  stepFlame Technology – regulace výkonu 
v rozsahu 9 stupňů

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

Bezpečnost ■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

Výkon
a velikost

■■ 4 plynové hořáky
■■ 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

■■ 4 plynové hořáky
■■ wok hořák
■■  1 silný hořák, 1 normální hořák, 1 úspor-
ný hořák, 1 wok

■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vzadu vpravo: hořák WOK 3,5 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

■■ 4 hořáky: 1 silný, 2 normální a 1 úsporný
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Příslušenství trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  45 × 560–562 × 480–492 mm
spotřebiče:  45 × 590 × 520 mm

pro vestavbu:  45 × 560–562 × 480–492 mm
spotřebiče:  45 × 582 × 520 mm

pro vestavbu:  45 × 560–562 × 480–492 mm
spotřebiče:  45 × 582 × 520 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 298105 podložka pro mírné vaření ■■ HZ 298110 wok-kroužek
■■ HZ 298105 podložka pro mírné vaření

Rozměrové 
výkresy

 Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Plynové varné desky
Plyn. nerezová varná deska iQ300 Plyn. varná deska na tvrzeném skle iQ100 Plyn. nerezová varná deska iQ100

 

60 cm

šířka přístroje

60 cm

šířka přístroje

60 cm

šířka přístroje

Model EG 6B5PB60  7 990 Kč* EO 6B6HB10  8 390 Kč* EB 6B5HB60  6 990 Kč*

Design ■■ plynová nerezová deska, 60 cm
■■ dvoudílný smaltovaný rošt pod hrnce

■■ plynová deska na tvrzeném skle, 60 cm
■■ samostatné smaltované rošty pod hrnce

■■ nerezová plynová deska, 60 cm
■■ dvoudílný litinový rošt pod hrnce

Komfort ■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

■■  integrované zapalování v ovládacím 
knoflíku

Bezpečnost ■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

■■ pojistka zhasnutí plamene
■■ přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)

Výkon
a velikost

■■ 4 hořáky: 1 silný, 2 normální a 1 úsporný
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

■■ 4 hořáky: 1 wok, 2 normální a 1 úsporný
■■ vpředu vlevo: wok hořák 3,3 kW
■■ vzadu vlevo: normální 1,7 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW

■■ 4 hořáky: 1 silný, 2 normální a 1 úsporný
■■ vpředu vlevo: normální hořák 1,7 kW
■■ vzadu vpravo: silný hořák 3,0 kW
■■ vpředu vpravo: úsporný hořák 1,0 kW
■■ vzadu vlevo: normální hořák 1,7 kW

Příslušenství trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

trysky na propan-butan (28–30/37mbar) součástí 
dodávky

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  45 × 560–562 × 480–492 mm
spotřebiče:  45 × 582 × 520 mm

pro vestavbu:  45 × 560–560 × 480–490 mm
spotřebiče:  45 × 590 × 520 mm

pro vestavbu:  43 × 560–560 × 480–490 mm
spotřebiče:  43 × 580 × 510 mm

Zvláštní  
příslušenství

■■ HZ 298110, wok-kroužek
■■ HZ 298105, podložka pro mírné vaření

■■ HZ 298108, wok-kroužek
■■ HZ 298105, podložka pro mírné vaření

Rozměrové 
výkresy

 Rozměry v mm  Rozměry v mm  Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Novinka NovinkaNovinkaNovinka

integrované
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Zvláštní příslušenství Číslo výrobku

3násobný plně teleskopický výsuv

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Větší přehled a stabilita: pomocí 3násobného plně teleskopické-
ho výsuvu můžete pečicí plechy, rošty nebo univerzální pánev 
vysunout úplně před prostor pečicí trouby, a to až o 17 cm dále 
než u běžných trojnásobných teleskopických výsuvů.  
Bez překlopení, protože teleskopické výsuvy Siemens jsou sta-
bilní a s lehkým chodem.

Vyobrazené pečicí plechy a rošty nejsou součástí dodávky tele-
skopických výsuvů.

Pečicí plechy, rošty a univerzální pánve, které jsou součástí 
dodávky vestavných trub, můžete použít do všech teleskopic-
kých výsuvů.

jednoduchý plně teleskopický výsuv

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

3násobný teleskopický výsuv Plus

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Pohodlné a bezpečné: 3násobný plně teleskopický výsuv s inte-
grovanou STOP-FUNKCÍ
Díky nové STOP-FUNKCI lze nyní plechy a rošty ještě pohodlněji 
vkládat i následně vyndávat z trouby. Při vyjíždění se telesko-
pický výsuv automaticky zastaví na obou stranách stejně, takže 
při opětovném pokládání roštu nebo plechu na výsuv nemusíte 
obě kolejnice rovnat do stejné úrovně. Je to tak snadné jako 
nikdy předtím, pečicí plechy a rošty se jednoduše a bezpečně 
umístí do kolejnic. Snadné a pohodlné řešení bez obavy z pře-
klopení.

2násobný teleskopický výsuv Plus

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Profi-pánev

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Extrahluboká pánev s vkládacím roštem. Ideální pro pečení 
nebo lze použít na grilování, neboť oba díly můžete vyjmout 
najednou. Objem: 10 l

víko pro profi-pánev

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Víko pro šetrné pečení velkých kusů masa na profesionální 
pánvi. Výhoda: vnitřek trouby zůstane čistý, dobře se s ním 
manipuluje a snadno se čistí.

smaltovaný pečicí plech

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Smaltovaný pečicí plech vhodný pro koláče a placičky, chleba 
i housky, kynuté pokrmy a štoly.

univerzální pánev**

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenstvaaí u vybrané-
ho přístroje na stranách 
s produkty.

Extrahluboký smaltovaný pečicí plech pro šťavnaté koláče, 
pečeně a hluboce zmrazené pečivo. Ideální pro grilování, při 
kterém odkapává tuk.
Možno mýt v myčce nádobí.

kombinovaný rošt

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Rošt pro vložení do univerzální pánve. Zvlášť vhodný pro použi-
tí při grilování, neboť odkapávající tuk bude bezpečně zachycen 
v univerzální pánvi.

Zvláštní příslušenství k vestavným troubám Zvláštní příslušenství k vestavným troubám a varným deskám
Zvláštní příslušenství Číslo výrobku
vkládací rošt do univerzální pánve

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Pro nádobí, koláčové formy, pečení, grilování kousků masa 
nebo hluboce zmrazené pečivo. Kombi-rošt je díky užším odstu-
pům uprostřed dobře stabilní.

grilovací plech dvoudílný**

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

K použití v univerzální pánvi na toasty nebo grilování krevet či 
přípravu hranolků. Pohodlně se vejde do myčky nádobí.

smaltovaný pečicí plech s nepřilnavým povrchem

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Pro spoustu použití. Díky nepřilnavému povrchu není nutné 
pečicí plech vymazávat tukem. Možno mýt v myčce nádobí.

univerzální pánev s nepřilnavým povrchem

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Extrahluboký smaltovaný pečicí plech s nepřilnavým povrchem 
pro šťavnaté koláče, pečeně a hluboce zmrazené pečivo. Ideální 
pro grilování, při kterém odkapává tuk. Nepřilnavý povrch se 
postará o to, aby se nic nepřipeklo a vše šlo snadno z plechu 
sundat. 
Možno mýt v myčce nádobí.

příslušenství pro vaření v páře

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Možnost beztlakového vaření v páře při teplotě cca 100 °C pro 
všechny trouby.

pečicí kámen

Odpovídající číslo výrob-
ku najdete jako zvláštní 
příslušenství u vybraného 
přístroje na stranách s pro-
dukty.

Keramický pečicí kámen s dřevěnou lopatkou. Ideální pro 
pečení chleba, chlebových placek, pizzy, hluboce zmrazených 
potravin.

forma na pizzu

HZ 317000 Extravelká forma na pizzu s extravelkým průměrem 35 cm. 
Uvnitř i vně smaltované provedení. Možno mýt v myčce nádobí. 
Výška 3 cm.

nerezový pekáč se skleněným víkem (i na indukci)

HZ 390011 Nerezový pekáč se skleněným víkem lze použít na všechny in-
dukční varné desky, které mají pečicí zónu či zónu flexIndukce 
(velikost: 3/4 zóny flexIndukce, 30 × 20 cm)
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Zvláštní příslušenství Číslo výrobku
WOK-nerezová pánev

HZ 390090 WOK-nerezová pánev s rovným dnem vhodná na skloke-
ramické elektrické a indukční varné desky.
Vč. skleněné poklice a odkládacího roštu. Vhodná k peče-
ní, dušení či vaření v páře. Optimální pro pokrmy asijské 
kuchyně. Možno mýt v myčce nádobí.

4dílná sada nádobí na indukci

HZ 390042  
4dílná sada
rendlík Ø 16 cm, 1,2 l
hrnec Ø 16 cm s poklicí, 1,7 l
hrnec Ø 22 cm s poklicí, 4,2 l
pánev Ø 24 cm

systémové pánve

HZ 390210  
pánev Ø 15 cm
HZ390220  
pánev Ø 19 cm
HZ390230  
pánev Ø 21 cm

Pro varné desky s pečicím senzorem Plus vám nabízíme 
kvalitní systémové pánve, které jsou speciálně vyrobeny 
pro použití s pečicím senzorem Plus.

nástavec na grilování

HZ 390522  
nástavec na grilování pro flexIn-
dukci

Nástavec na grilování pro varné desky se zónou flexIn-
dukce (velikost: celá zóna flexIndukce, 40 × 20 cm)

plotýnka pro mírné vaření

HZ 298105 Potřebujete-li nějaký pokrm jen tak mírně povařit (nebo 
např. rozpustit čokoládu) na plynové desce, můžete po-
užít tuto plotýnku a odpovídajícím způsobem redukovat 
výkon plynu.

Zvláštní příslušenství k vestavným troubám a varným deskám
Zvláštní příslušenství Číslo výrobku
keramický pekáč

HZ 36D533P velikost L 
HZ 36D513P velikost S

Kvalitní keramika „Made in Germany“ k přípravě v parní 
troubě a následně k servírování na stole. Také vhodné pro 
pečicí a mikrovlnné trouby.

Děrovaná parní nádoba

HZ 36D663G velikost XL
HZ 36D643G velikost L
HZ 36D624G velikost M
HZ 36D613G velikost S

Nádoba vhodná na vaření v parní troubě Siemens. Pomo-
cí dírek přistane pára lépe na dovařované potravině.

Neděrovaná parní nádoba

HZ 36D643 velikost L
HZ 36D613 velikost S

Nádoba vhodná na vaření v parní troubě Siemens. K za-
chycení kondenzátu nebo např. na vaření rýže.

Teppan Yaki gril malý/velký

HZ 390511 malý, pro flexIndukci
HZ 390512 velký, pro flexIndukci

Teppan Yaki gril pro varné desky se zónou flexIndukce 
(velikost: celá zóna flexIndukce, velký 40 × 20 cm, malý 
30 × 20)

parní nástavec do pekáče

HZ 390012 Nástavec pro zdravé vaření v páře, který se hodí  
do nerezového pekáče se skleněným víkem  
HZ 390011.

šablona k vestavnému rámečku, 60 cm

HZ 395600 S vestavným rámečkem můžete 60 cm široké varné 
desky, které jsou vhodné pro zabudování do roviny, zabu-
dovat i do dřevěných pracovních desek.

vestavný rámeček na indukci, 60 cm

HZ 395601 Tuto šablonu budete potřebovat, jestliže umísťujete 
60 cm širokou varnou desku zabudovatelnou do roviny 
poprvé do své dřevěné pracovní desky, resp. ji bude po-
třebovat výrobce Vaší kuchyně. Tuto šablonu stačí koupit 
jednou a lze ji pak použít několikrát dle potřeby.

ecoClean set

Set ecoClean obsahuje desky s ecoClean povrchem 
na strop a boční stěny. Po jejich nainstalování se vám 
tak bude optimálně čistit nejen zadní stěna, ale i strop 
a boky.
*ověřte si dostupnost a kompatibilní set ke konkrétnímu 
modelu trouby. Nekompatibilní k troubám řady iQ700.

Zvláštní příslušenství k vestavným troubám varným deskám
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Vynikající design od společnosti 
Siemens

Pokud jde o design, Siemens spoléhá 
na sofistikovaný vzhled s nadčasovými 
čistými liniemi a kvalitními materiály, 
jako jsou hliník, nerez ocel a sklo. Tyto 
kombinace dělají design Siemens atrak-
tivní. Naše odsavače bývají oceňovány 
nejuznávanějšími cenami za design: 
Design Awards.

 

Hodnotná kvalita:  
„Made in Germany“

Splnění vysokých nároků na kvalitu 
značky Siemens nejen ve vývoji, ale také 
ve výrobě je zajištěno tím, že se téměř 
všechny spotřebiče vyrábějí v Německu. 
Například v našem závodu v Brettenu 
v Badensku-Württembersku.

LED-
osvětlení

senzor 
kvality vzduchu

Skvěle odsaje páry a pachy.  
Ale také skvěle vypadá
Inovativní řada odsavačů Siemens

Automaticky přizpůsobí výkon  
odvětrávání podle množství páry:  
senzor kvality vzduchu

Inovativní senzor kvality vzduchu je 
skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. 
Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň 
zašpinění páry, a automaticky pak přizpů-
sobuje potřebný výkon odvětrá vání. Po 
ukončení vaření se přepne na 10 minut do 
režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch 
v kuchyni vyčistil. Senzor kvality vzduchu 
se aktivuje tlačítkem „auto“.

 

Jasné, a navíc energeticky úsporné:  
LED osvětlení

Nové LED moduly s dlouhou životností 
šetří energii, ale ne na úkor intenzity 
osvětlení. Se svítivostí* vyšší o 45 % se 
postarají o podstatně větší jas, a tím o op-
timální osvětlení pracovní plochy. A to při 
nižší spotřebě energie až o 85 %.

* 90 cm široké odsavače par se třemi nízkonapěťovými halo-
genovými žárovkami o výkonu 20 W / 1 žárovka ve srovnání 
s 3 LED-moduly o výkonu 3 W / 1 modul
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obvodové 
odsávání

extrémně
tichý

Vnímáme ho, ale neslyšíme:  
odsavač par značky Siemens

Odsavače par značky Siemens nabízejí nejvyšší výkon při 
odsávání při nejnižší provozní hlučnosti. Nejmodernější 
technika a kvalitní zpracování zabraňují vibracím a tření. 
Lamely motoru jsou tvarovány tak, že nevytvářejí téměř 
žádné zvuky. Naši inženýři vyvinuli speciální patentova-
né hlukové těsnění, díky kterému pracují naše nejlepší 
odsavače extrémně tiše – do 54 dB (odpovídá 40 dB (A) 
re 1 pW)*.

Kaskádovitý filtr

Lepší než kdy jindy: kaskádovitý filtr

Nový kaskádovitý tukový filtr dosahuje díky umístění dvou 
po sobě jdoucích vrstev filtrů účinnosti filtrace až 99 % tu-
kových částic z odsávaných kuchyňských výparů. Inovace 
Siemens přináší na trh tuto kombinaci nejlepších hodnot 
filtrace a vysokého výkonu, přičemž běžné filtrační systémy 
dosahují účinnosti pouze 80 %. Pohodlné je i čištění kaská-
dovitého filtru, protože ho můžete snadno vyjmout a umýt 
v myčce nádobí.

„Odtučňovací“ recept pro vaši kuchyni: 
patentované obvodové odsávání

Inovativní obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání 
více než 90 % tuků z kuchyňských výparů – a to je o dost 
více než u běžných odsavačů par. A moderní design ab-
sorbuje pohledy všech návštěvníků. Takové jsou odsavače 
par Siemens: kvalitní i efektní.

Hezké a kvalitní: zpracování

Pokud má nějaký předmět svým designem přesvědčit 
jako celek, musejí být propracovány i detaily. K nim patří 
například technologie svařování rámu. Aby vše působilo 
jednolitě, je u značky Siemens svařování prováděno ruč-
ně. Jen tak mohou být hrany svařeny, aniž byste to pozna-
li, a zaoblené rohy perfektně přizpůsobeny a obroušeny. 
Detailní, vysoce precizní a kvalitní práce. 

iQdrive

Vysoký výkon pro čerstvý vzduch: motor iQdrive

Ve výkonných odsavačích par Siemens se skrývá bezkon-
kurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s pa-
tentovanou technologií značky Siemens je vždy připraven 
odstranit nepříjemné kuchyňské pachy a pracuje dokonce 
i při nejvyšším výkonu odvětrávání příjemně potichu. 
O tom nás ostatně přesvědčí svou dlouhotrvající kvalitou 
a nízkou spotřebou energie.

snadná
montáž

Snadná montáž

Jedinečná konstrukce montážních prvků umožňuje jedno-
duchou a přesnou instalaci. Pomocí excentrických šroubů 
lze již připevněné tělo odsavače par horizontálně a verti-
kálně vyrovnat až o 6 mm.

Mnoho chytrých funkcí. Žádný zápach
Výkonné a zároveň tiché odsavače par značky Siemens

Chytré ovládání odsavačů par bez knoflíků:  
nová funkce touchSlider

Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí jed-
noduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit poža-
dovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou 
intenzivních funkcí nebo zvolte funkci powerBoost. 
Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou 
intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu 
v automatickém módu. Citlivé senzory zabezpečují krát-
kou dobu reakce a obsluha je tak velmi pohodlná. Mějte 
neustále přehled o tukovém filtru, aktivním uklíkovém 
filtru a filtru cleanAir – pomocí ukazatele nasycení. Do-
konce i světlo lze pomocí tlumicí funkce velmi pohodlně 
nastavit na vámi požadovanou intenzitu.

Plná kontrola – jen jedním prstem: nová funkce 
touchControl

Ještě rychleji k požadovanému nastavení: s touchControl. 
Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním prstem. Neva-
dí, které nastavení je právě potřeba, touchControl rea-
guje na vaše dotyky ihned. Zvolte si ze tří standardních, 
dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci powerBoost. 
Ukazatel nasycení tukového filtru, aktivního uhlíkového 
filtru a filtru cleanAir vám ukáže stav jednotlivých filtrů, 
tak poznáte na první pohled, zda musí být některý z filtrů 
vyměněn či vyčištěn. 

Lehké intuitivní nastavení: elektronické ovládání  
Komfort se 4 tlačítky a displejem

S pomocí elektronického ovládání Komfort dosáhnete 
velmi snadného a intuitivního nastavení a regulace výko-
nu. Nyní je možno volit ze 3 standardních a 2 intenzivních 
stupňů. Zvolený stupeň výkonu je na digitálním displeji 
dobře čitelný stejně jako ukazatele nasycení tukového 
a uhlíkového filtru. Další komfort při obsluze umožňuje 
u volby obou intenzivních stupňů zcela automatické pře-
pnutí zpět na stupeň výkonu 2 po 6 minutách. Elektronic-
ké ovládání Komfort dále disponuje osvětlením softLight 
a funkcí stmívání.

Bez komplikací: tlačítka

Tlačítka vám usnadňují nastavování výkonu odvětrávání 
na vašem odsavači par – jednoduché a pohodlné pouhým 
stiskem tlačítka.

*max. hlučnost odsávání při provozu s odvětráním na max. normální stupeň
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konvenční  
provoz na  
cirkulaci

98 %1

provoz na cirkulaci  
s cleanAir-modulem

provoz  
s odvětráváním

Odsávání

70 %1 95 %1

Pára zmizí jako „nad hrncem“
cleanAir-modul pro cirkulaci

Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C 

Vyfukovaný vzduch: 20 °C
–>  nasávaný i vyfukovaný vzduch mají stejnou teplotu

Teplota nasávaného vzduchu / venkovní teplota:  
zima např. –5 °C / léto např. 30 °C
Vyfukovaný vzduch: 20 °C
–>  ztráta ohřátého, příp. zchlazeného vzduchu

Běžné odvětrávací systémy jenom „zalapají po dechu“:  
cleanAir-modul pro cirkulaci

Díky své zvětšené filtrovací ploše dokáže cleanAir-modul 
neutra lizovat až 95 % pachů a změnit je v čistý vzduch. 
Tato hodnota překračuje všechny obvyklé cirkulační sys-
témy o cca 25 % a je shodná s odvětrávacím systémem. 
Efektivita odstranění tuků je taktéž srovnatelná s odvětrá-
vacím systémem.

Úspora energie proti pachům a výparům:  
cirkulační modul clean-Air

Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zů-
stává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – 
v místnosti. Neboť bez odsávacího potrubí nemůže být 
ani ohřátý, ani klimatizovaný vzduch odváděn ven. Jako 
energeticky účinné řešení pro odsavače par je cirkulační 
modul cleanAir ideální pro nízkoenergetické domy, ve kte-
rých jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par.

Moderní design, ověřený výkon:  
cirkulační modul cleanAir

Siemens představuje účinnou technologii cirkulačního 
modulu cleanAir. Díky jeho modernímu designu jej lze 
integrovat do každé kuchyně. Tak je nový cirkulační 
modul cleanAir ideální možností pro všechny, pro které je 
důležité úsporné zařízení kuchyně a zároveň chtějí spojit 
výhody cirkulační technologie s výkonným systémem od-
větrávání. Cirkulační modul cleanAir lze získat v různých 
velikostech. Bez problémů jej lze připevnit na stávající 
odsavače par na stěnu i ostrůvkové odsavače par.

S cirkulačním modulem cleanAir se technologie odsávání 
nejen vyrovnává odvětrávacímu systému, ale dokonce 
ho předhání. Tak je inovativní doplňující modul značky 
Siemens nejen skutečně snáze smontovatelný, ale 
i energeticky účinnější.

1 měřeno podle evropské normy IEC 61591:1997 + A1:2005

Provoz s odvětrávánímProvoz na cirkulaci



cleanAir modul pro ostrůvkové  
a komínové odsavače
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cleanAir modul pro ostrůvkové odsavače

170
180

     min. 113     
max. 365    

Rozměry v mm

170

45

257 247

282

195

328,5

195

170

45

342

282

247
413,5

LZ 57000 LZ 57000 LZ 57000 / LZ 57300

LZ 57300 LZ 57300 LZ 57000 / LZ 57300

cleanAir modul pro komínové odsavače
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Ostrůvkové odsavače s cleanAir modulem

Model Montáž na vnitřní kanál
min. výška max. výška

LF21BA582 812 mm 1044 mm
LF91BA582 812 mm 1044 mm
LF98BA572 812 mm 1044 mm
LF98BB542 812 mm 1044 mm

Komínové odsavače s cleanAir modulem

Model Montáž na
Vnější kanál Vnitřní kanál
výška spotřebiče min. výška max. výška

LC67BC532 689 mm 809 mm 1139 mm
LC67BF532 689 mm 809 mm 1139 mm
LC67GA532 689 mm 809 mm 1139 mm
LC91BA582 689 mm 809 mm 1139 mm
LC97BC532 689 mm 809 mm 1139 mm
LC97BF532 689 mm 809 mm 1139 mm
LC97GA532 689 mm 809 mm 1139 mm
LC98BA572 689 mm 809 mm 1139 mm

Ostrůvkový odsavač par
 Ostrůvkový odsavač par iQ700

 

šířka přístroje

Model LF 457CA60 nerez  34 490 Kč*
Druh a šíře ■■ 40cm ostrůvkový odsavač par

Způsob 
provozu 
a výkon

■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■ pro cirkulaci je nutná montážní sada (zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 780 m3/hod. (intenzivní), 540 m3/hod. (max. normální provoz)

Komfort ■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ elektronické řízení tlačítky s krátkým zdvihem a s digitálním ukazatelem
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ doběh ventilátoru: 10 min.
■■ ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru

Design ■■ 2dílný nerezový kryt filtru, děrovaný a vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 2x 20 W
■■ světelný koncept: bílá

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: B1)

■■ průměrná spotřeba energie: 96 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: B1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/62 dB1)

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: 
max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 
intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Rozměry
V × Š × H

■■ pro montáž na strop nad varný ostrůvek
pro odvětrávání:  780–1200 × 400 × 400 mm
pro cirkulaci:   780–1200 × 400 × 400 mm
příkon:   340 W 

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 54750, montážní sada pro cirkulaci (standard)

Rozměrový 
výkres

1)Podle nařízení EU – 65/2014 
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.

 Rozměry v mm 

72 73



Ostrůvkové odsavače par 

partnerProgramm

Ostrůvkový odsavač par iQ700 Ostrůvkový odsavač par iQ700

 

senzor 
kvality vzduchu

LED-
osvětleníKaskádovitý filtr šířka přístroje

senzor 
kvality vzduchu

LED-
osvětleníKaskádovitý filtr šířka přístroje

Model LF 21BA582 nerez/černá 44 990 Kč* LF 91BA582 nerez/černá 39 990 Kč*
Druh a šíře ■■ 120cm ostrůvkový odsavač par ■■ 90cm ostrůvkový odsavač par

Způsob  
provozu 
a výkon

■■  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cir-
kulací je nutno objednat cleanAir modul (jako zvl. příslušenství) 

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, 
intenzivní stupeň 720 m³/h

■■  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cir-
kulací je nutno objednat cleanAir modul (jako zvl. příslušenství) 

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 570 m³/h, 
intenzivní stupeň 710 m³/h

Komfort ■■ senzor kvality vzduchu
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■  ovládání touchSlider ■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně 
■■ ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
■■  vnitřní rám ■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nasta-
vením ■ automatický doběh ventilátoru 10 min. 

■■ senzor kvality vzduchu
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ ovládání touchSlider ■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně 
■■  ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru ■ vnitřní rám 
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min. 

Design ■■ světelný koncept: bílá/modrá ■ nerezový kryt filtru 
■■  obvodové odsávání ■ kaskádovitý filtr 
■■ softLight – funkce postupného zhasínání a rozsvěcení 
■■ osvětlení pracovního místa 4x 3W LED
■■  intenzita světla: 791 lux
■■ teplota barev světla: 3500 K ■ barva světla: teplá bílá

■■ světelný koncept: bílá/modrá ■ nerezový kryt filtru 
■■  obvodové odsávání ■ kaskádovitý filtr 
■■ softLight – funkce postupného zhasínání a rozsvěcení 
■■ osvětlení pracovního místa 4x 3W LED
■■ intenzita světla: 888 Lux
■■ teplota barev světla: 3500 K ■ barva světla: teplá bílá

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A1)

■■ průměrná spotřeba energie: 38,7 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: A1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 42/64 dB1)

■■   energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při od-
větrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 
20 µPa akustický tlak) 

■■  intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustic-
ký tlak) 

■■ extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku

■■ třída spotřeby energie: A1)

■■ průměrná spotřeba energie: 39,6 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: A1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/63 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při od-
větrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 
20 µPa akustický tlak) 

■■  intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustic-
ký tlak)

■■ extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku

Rozměry ■■ pro montáž na strop nad varný ostrůvek
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:    744–924 × 1200 × 650  mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:  812–1044 × 1200 × 650  mm
příkon:  272 W

■■ pro montáž na strop nad varný ostrůvek
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:   744–924 × 900 × 650  mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:  812–1044 × 900 × 650  mm
příkon:  272 W

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 12310, adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)
■■ LZ 12410, adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) 
■■ LZ 12510, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (500 mm)
■■ LZ 12530, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (1000 mm) 
■■ LZ 12285, prodloužení komínu (1000 mm)
■■ LZ 12385, prodloužení komínu (1600 mm) 
■■ LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) 
■■ LZ 57600, cleanAir montážní sada pro cirkulaci 

■■ LZ 12310, adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)
■■ LZ 12410, adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) 
■■ LZ 12510, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (500 mm)
■■ LZ 12530, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (1000 mm) 
■■ LZ 12285, prodloužení komínu (1000 mm)
■■ LZ 12385, prodloužení komínu (1600 mm) 
■■ LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) 
■■ LZ 57600, cleanAir montážní sada pro cirkulaci 

Rozměrový 
výkres

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Ostrůvkový odsavač par iQ700

 

touchControl šířka přístrojeiQdrive
LED-
osvětlení

extrémně
tichý

Model LF 98BA572 nerez/černá 36 790 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm ostrůvkový odsavač par

Způsob  
provozu 
a výkon

■■  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cirkulací je nutná cirkulační sada (standard) nebo cleanAir modul (oboje 
jako zvl. příslušenství) výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 870 m³/h

Komfort ■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ elektronické ovládání touchControl
■■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
■■ ukazatel nasycení tukového a uhlíkového filtru
■■ vnitřní rám ■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.

Design ■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ softLight – funkce postupného zhasínání a rozsvěcení 
■■ osvětlení pracovního místa 4x 3W LED
■■ intenzita světla: 888 lux
■■ teplota barev světla: 3500 K ■ barva světla: teplá bílá

Životní 
prostředí 
a bezpeč-
nost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 32,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru:B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB1)

■■ energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: 
max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)  
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 

■■ extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku 

Rozměry ■■ pro montáž na strop nad varný ostrůvek
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:   744–924 × 900 × 600 mm
při cirkulaci:   744–1044 × 900 × 600 mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:  812 –1044 × 900 × 600 mm
příkon:  172 W

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 53850, montážní sada pro cirkulaci 
■■ LZ 53451, aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■ LZ 12310, adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)
■■ LZ 12410, adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní) 
■■ LZ 12510, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (500 mm)
■■ LZ 12530, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (1000 mm) 
■■ LZ 12285, prodloužení komínu (1100 mm) 
■■ LZ 12385, prodloužení komínu (1600 mm)
■■ LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) 
■■ LZ 57600, cleanAir montážní sada pro cirkulaci 

Rozměrový 
výkres

1)Podle nařízení EU – 65/2014.
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.

Ostrůvkový odsavač par

Rozměry v mm 
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Ostrůvkový odsavač par iQ500

 

LED-
osvětlení šířka přístrojeiQdrive

Model LF 98BB542 nerez 30 990 Kč* 
Druh a šíře ■■ 90cm ostrůvkový odsavač par

Způsob  
provozu 
a výkon

■■  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cirkulací je nutná cirkulační sada (standard) nebo cleanAir modul (oboje 
jako zvl. příslušenství) 

■■ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, intenzivní stupeň 870 m³/h 

Komfort ■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce 
■■ elektronické ovládání Komfort se 4 tlačítky a displejem 
■■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
■■ ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
■■ vnitřní rám ■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.

Design ■■ Box-Design ■ světelný koncept: bílá/modrá 
■■ nerezový kryt filtru a kovový tukový filtr, vhodné pro mytí v myčce
■■  softLight – funkce postupného zhasínání a rozsvěcení ■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 4x 3 W 
■■ intenzita světla: 888 lux 
■■ teplota barev světla: 3500 K ■ barva světla: teplá bílá

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 32,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB1)

■■ energeticky úsporný provoz díky výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:  
max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 

Rozměry
V × Š × H

■■ pro montáž na strop nad varný ostrůvek
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:    744–924 × 900 × 600 mm
při cirkulaci:  744–1044 × 900 × 600 mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:  812–1044 × 900 × 600 mm
příkon:   172 W

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 12310, adaptér pro zkos. strop levý/pravý 
■■ LZ 12410, adaptér pro zkos. strop přední/zadní 
■■ LZ 12510, vnitř. konstrukce k prodl. komínu (500 mm) 
■■ LZ 12530, vnitřní konstrukce (1m) k prodl. komínu 
■■ LZ 12285, prodloužení komínu (1100 mm)nerez 
■■ LZ 12385, prodloužení komínu (1600 mm) 
■■ LZ 53650, montážní sada pro cirkulaci 
■■ LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní) 
■■ LZ 57500, cleanAir montážní sada pro cirkulaci 
■■  LZ 53251, aktivní uhlíkový filtr (náhradní))

Rozměrový 
výkres

Ostrůvkový odsavač par

Rozměry v mm 

Ostrůvkový odsavač par iQ300

 

LED-
osvětlení šířka přístrojeiQdrive

Model LF 97GA532 sklo/nerez 28 990 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm ostrůvkový odsavač par

Způsob 
provozu 
a výkon

■■  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■ pro cirkulaci je nutná montážní sada (standard) nebo cleanAir sada (obojí jako zvl. příslušenství)
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: 430 m3/hod. (max. normální provoz), 670 m3/hod. (intenzivní)
■■ energeticky úsporný provoz díky výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive

Komfort ■■ elektronické řízení
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ vnitřní rámeček
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Design ■■ odsavač par se skleněným krytem v provedení čiré sklo
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 4x 3 W
■■ podsvětlená ovládací tlačítka

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A1)

■■ průměrná spotřeba energie: 33,2 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/57 dB1)

■■ energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: 
max. normální stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 
intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Rozměry
V × Š × H

■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)
■■ pro montáž na strop nad varný ostrůvek
■■ prodloužení komínu jako zvláštní příslušenství

pro odvětrávání: 751–931 × 900 × 680 mm
pro cirkulaci:   751–1051 × 900 × 680 mm
příkon:   142 W 

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 12500, montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (500 mm) 
■■ LZ 12520, montážní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (1000 mm) 
■■ LZ 12275, prodloužení komínu (celková výška komínu max. 1100 mm) 
■■ LZ 12375, prodloužení komínu (celková výška komínu max. 1600 mm) 
■■ LZ 53251, aktivní uhlíkový filtr (náhradní)  
■■ LZ 53650, montážní sada pro cirkulaci (standard) 
■■ LZ 56200, cleanAir – aktivní uhlíkový filtr (náhradní)  
■■ LZ 57500, cleanAir – montážní sada pro cirkulaci 
■■ LZ 74004, zpětná klapka 

Rozměrový 
výkres 

Ostrůvkový odsavač par

Rozměry v mm 

1)Podle nařízení EU – 65/2014.
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.
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Komínový odsavač par

partnerProgramm

Komínový odsavač par iQ700

 

obvodové 
odsávání

snadná
montáž

senzor 
kvality vzduchu iQdriveKaskádovitý filtr

extrémně
tichý šířka přístroje

LED-
osvětlení touchSlider

Model  LC 91BA582 nerez/černá 24 990 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm komínový odsavač na stěnu

Způsob  
provozu 
a výkon

■■ provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cirkulací je nutno objednat cleanAir modul (jako zvl. příslušenství) 
■■ výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 690 m³/h 

Komfort ■■ senzor kvality vzduchu
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ elektronické ovládání touchSlider
■■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
■■ ukazatel nasycení kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru
■■ vnitřní rám ■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením 
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.

Design ■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■ nerezový kryt filtru
■■ obvodové odsávání
■■ kaskádovitý filtr 
■■ softLight – funkce postupného zhasínání a rozsvěcení
■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 3x 3 W 
■■ intenzita světla: 897 lux 
■■ teplota barev světla: 3500 K
■■ barva světla: teplá bílá

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A1)

■■ průměrná spotřeba energie: 36,6 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: A1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/66 dB1)

■■ energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 
■■ extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:  
max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)  
intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 

Rozměry
V × Š × H

■■ pro montáž na stěnu nad varné místo
■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:   628–954 × 900 × 500 mm
při cirkulaci s cleanAir modulem: 689 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál
    809–1139 × 900 × 500 mm –montáž na vnitřní kanál
příkon:     269 W

■■ snadná montáž – nový systém upevnění na zeď 

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 12265, prodloužení komínu odsavače par 1000 mm   
■■ LZ 12365, prodloužení komínu odsavače par 1500 mm   
■■ LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)  
■■ LZ 57300, cleanAir montážní sada pro cirkulaci 

Rozměrový 
výkres

 Rozměry v mm 

Komínový odsavač par iQ700

iQdrive šířka přístroje
LED-
osvětlení touchControl

Model  LC 98BA572 nerez/černá 22 090 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm komínový odsavač par na stěnu

Způsob  
provozu 
a výkon

■■  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cir-
kulací je nutná cirkulační sada (standard) nebo cleanAir modul 
(oboje jako zvl. příslušenství) 

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, 
intenzivní stupeň 860 m³/h

Komfort ■■  kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce ■ elektronické 
ovládání touchControl 

■■  3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně ■ ukazatel nasycení 
kovového tukového a aktivního uhlíkového filtru ■ vnitřní rám 

■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ automatický doběh ventilátoru 10 min.

Design ■■ světelný koncept: bílá/modrá
■■  kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce ■ softLight – 
funkce postupného zhasínání a rozsvěcení ■ osvětlení pracovní-
ho místa LED-moduly 3x 3 W 

■■ intenzita světla: 897 lux
■■ teplota barev světla: 3500 K ■ barva světla: teplá bílá

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 37,2 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky výkonnému ventilátoru s dvou-
směrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■ extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při od-
větrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 
20 µPa akustický tlak)  
intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 

Rozměry ■■ pro montáž na stěnu nad varné místo
■■  průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky) 

při odvětrání:   628–954 × 900 × 500 mm
při cirkulaci:   628–1064 × 900 × 500 mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:   
 689 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 
 809–1139 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
příkon:  169 W ■ 

■■ snadná montáž – nový systém upevnění na zeď 

Zvláštní  
příslušenství

■ LZ 53450, montážní sada pro cirkulaci   
■ LZ 53451, aktivní uhlíkový filtr (náhradní)   
■ LZ 12265, prodloužení komínu (1000 mm)   
■ LZ 12365, prodloužení komínu (1500 mm)   
■ LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)   
■ LZ 57300, cleanAir montážní sada pro cirkulaci   

Rozměrový 
výkres

Komínový odsavač par

 Rozměry v mm 

Model: LC 67BF532

1)Podle nařízení EU – 65/2014.
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.
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Komínový odsavač iQ700 Komínový odsavač iQ700

iQdrive
extrémně
tichý šířka přístroje

LED-
osvětlení

snadná
montážiQdrive

LED-
osvětlení

60 cm

šířka přístroje

Model  LC 97BF532 nerez/černá 17 990 Kč*  LC 67BF532 nerez/černá 16 990 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm komínový odsavač par na stěnu ■■ 60cm komínový odsavač par na stěnu

Způsob  
provozu 
a výkon

■■  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cir-
kulací je nutná cirkulační sada (standard) nebo cleanAir modul 
(oboje jako zvl. příslušenství)

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 460 m³/h, 
intenzivní stupeň 730 m³/h

■■   provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro provoz s cir-
kulací je nutná cirkulační sada (standard) nebo cleanAir modul 
(oboje jako zvl. příslušenství)

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, 
intenzivní stupeň 680 m³/h

Komfort ■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ elektronické ovládání podsvětlenými nízkozdvihovými tlačítky
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ vnitřní rám
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce 
■■ elektronické ovládání podsvětlenými nízkozdvihovými tlačítky
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ vnitřní rám 
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Design ■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 3x 3 W 
■■ intenzita světla: 897 lux
■■ teplota barev světla: 3500 K 
■■ barva světla: teplá bílá

■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 2x 3 W 
■■ intenzita světla: 745 Lux 
■■ teplota barev světla: 3500 K 
■■ barva světla: teplá bílá

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 32,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB*
■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■ extrémně tichý provoz díky speciálnímu tlumení hluku 
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvět-
rávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A), inten-
zivní 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 28,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak), intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 
(55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) 

Rozměry ■■ pro montáž na stěnu nad varné místo
■■  průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:   628–954×900 × 500 mm
při cirkulaci:   628–1064 × 900 × 500 mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:   
 689 × 900 × 500 mm – montáž na vnější kanál 
 809–1139 × 900 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
příkon:  139 W 

■■ snadná montáž – nový systém upevnění na zeď 

■■ pro montáž na stěnu nad varné místo
■■  průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)

při odvětrání:   628–954 × 600 × 500 mm
při cirkulaci:   628–1064 × 600 × 500 mm
při cirkulaci s cleanAir modulem:  
 689 × 600 × 500 mm – montáž na vnější kanál 
 809–1139 × 600 × 500 mm – montáž na vnitřní kanál
příkon:  136 W

■■ snadná montáž – nový systém upevnění na zeď 

Zvláštní  
příslušenství

LZ 53450, montážní sada pro cirkulaci   
LZ 53451, aktivní uhlíkový filtr (náhradní)   
LZ 12265, prodloužení komínu 1000 mm   
LZ 12365, prodloužení komínu 1500 mm   
LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)   
LZ 57300, cleanAir montážní sada pro cirkulaci 

LZ 53250, montážní sada pro cirkulaci   
LZ 53251, aktivní uhlíkový filtr (náhradní)   
LZ 12250, prodloužení komínu 1000 mm   
LZ 12350, prodloužení komínu 1500 mm   
LZ 56200, cleanAir aktivní uhlík. filtr (náhradní)   
LZ 57000, cleanAir montážní sada pro cirkulaci   

Rozměrový 
výkres

Komínové odsavače par

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Komínové odsavače par
Komínový odsavač iQ300 Komínový odsavač iQ300

 

LED-
osvětlení

rychlá
montážiQdrive šířka přístroje

extrémně
tichý

LED-
osvětlení

snadná
montáž

70 cm70 cm70 cm70 cm70 cm70 cm60 cm70 cm70 cm60 cmcm6060 cm

šířka přístrojeiQdrive

Model LC 97BC532 nerez 18 190 Kč* LC 67BC532 nerez 13 990 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm komínový odsavač par na stěnu ■■ 60cm komínový odsavač par na stěnu

Způsob 
provozu 
a výkon

■■  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■  pro cirkulaci je nutná montážní sada (standard) nebo cleanAir 
sada (obojí jako zvl. příslušenství)

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: 460 m3/hod. (max. normální pro-
voz), 730 m3/hod. (intenzivní stupeň)

■■  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■  pro cirkulaci je nutná montážní sada (standard) nebo cleanAir sada 
(obojí jako zvl. příslušenství)

■■   výkon odvětrání dle EN 61591: 430 m3/hod. (max. normální 
provoz), 680 m3/hod. (intenzivní stupeň)

Komfort ■■ elektronické řízení
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ vnitřní rámeček 
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

■■ elektronické řízení
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
■■ vnitřní rámeček 
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Design ■■ podsvětlená ovládací tlačítka
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 3x 3 W

■■ tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ osvětlení pracovního místa LED-moduly 2x 3 W

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 32,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive

■■ extrémně tichý provoz díky speciální protihlukové izolaci
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 65 dB(A) re 1 pW 
(51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 28,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 47/58 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 
(55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Rozměry
V × Š × H

■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)
■■ pro montáž na stěnu nad varnou plochu
■■ systém rychlého upevnění na zeď

pro odvětrání:  628–954 × 900 × 500 mm
pro cirkulaci:   628–1064 × 900 × 500 mm
příkon:   139 W 

■■ průměr odtahové trubky: 150 mm (120 mm součástí dodávky)
■■ pro montáž na stěnu nad varnou plochu
■■ systém rychlého upevnění na zeď

pro odvětrání:  628–954 × 600 × 500 mm
pro cirkulaci:   628–1064 × 600 × 500 mm
příkon:   136 W 

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 53450, montážní sada pro cirkulaci (standard) 
■■ LZ 53451, aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■ LZ 12265,  prodloužení komínu  

(celková výška komínu max. 1000 mm) 
■■ LZ 12365,  prodloužení komínu   

(celková výška komínu max. 1500 mm) 
■■ LZ 56200, cleanAir – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■ LZ 57300, cleanAir – montážní sada pro cirkulaci 

■■ LZ 53250, montážní sada pro cirkulaci (standard) 
■■ LZ 53251, aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■ LZ 12250,  prodloužení komínu  

(celková výška komínu max. 1000 mm) 
■■ LZ 12350,  prodloužení komínu   

(celková výška komínu max. 1500 mm) 
■■ LZ 56200, cleanAir – aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■ LZ 57000, cleanAir – montážní sada pro cirkulaci 

Rozměrový 
výkres

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

1)Podle nařízení EU – 65/2014.
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.
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Komínový odsavač par iQ300 Komínový odsavač par  iQ300

 

šířka přístroje
rychlá
montážiQdrive

60 cm

šířka přístroje
LED-
osvětlení

rychlá
montážiQdrive

Model LC 97GA532 sklo/nerez 16 990 Kč* LC 67GA532 sklo/nerez 16 090 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm komínový odsavač par na stěnu ■■ 60cm komínový odsavač par na stěnu

Způsob 
provozu 
a výkon

■■  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■  pro cirkulaci je nutná montážní sada (standard) nebo cleanAir 
sada (obojí jako zvl. příslušenství)

■■   výkon odvětrání dle EN 61591: 450 m3/hod. (max. normální 
provoz) 690 m3/hod. (intenzivní stupeň)

■■  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■  pro cirkulaci je nutná montážní sada (standard) nebo cleanAir 
sada (obojí jako zvl. příslušenství)

■■  výkon odvětrání dle EN 61591: 440 m3/hod. (max. normální 
provoz); 680 m3/hod. (intenzivní stupeň)

Komfort ■■ elektronické řízení
■■ tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením 
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ vnitřní rámeček

■■ elektronické řízení
■■ tlačítka s krátkým zdvihem, podsvětlená
■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením 
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ vnitřní rámeček

Design ■■ odsavač par se skleněným krytem v provedení čiré sklo
■■  osvětlení pracovního místa LED-moduly 2x 3 W

■■ odsavač par se skleněným krytem v provedení čiré sklo
■■  osvětlení pracovního místa LED-moduly 2x 3 W

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 28,9 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 46/59 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW 
(56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 28,4 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■  hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/60 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW 
(56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Rozměry
V × Š × H

■■ pro montáž na stěnu nad varnou plochu
■■ systém rychlého upevnění na zeď

pro odvětrávání:  634–954 × 900 × 540 mm
pro cirkulaci:   634–1064 × 900 × 540 mm
příkon:   136 W

■■ pro montáž na stěnu nad varnou plochu
■■ systém rychlého upevnění na zeď

pro odvětrávání:  634–954 × 600 × 540 mm
pro cirkulaci:   634–1064 × 600 × 540 mm
příkon:   136 W

Zvláštní  
příslušenství

■■  LZ 53250, montážní sada pro cirkulaci (standard)  
■■ LZ 53251, aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■  LZ 12250,  prodloužení komínu  

(celková výška komínu max. 1000 mm) 
■■  LZ 12350,  prodloužení komínu  

(celková výška komínu max. 1500 mm) 
■■  LZ 56200, cleanAir – aktivní uhlíkový filtr (náhradní)  
■■ LZ 57000, cleanAir – montážní sada 
■■ LZ 74004, zpětná klapka 

■■  LZ 53250, montážní sada pro cirkulaci (standard) 
■■  LZ 53251, aktivní uhlíkový filtr (náhradní) 
■■  LZ 12250,  prodloužení komínu   

(celková výška komínu max. 1000 mm)  
■■  LZ 12350,  prodloužení komínu   

(celková výška komínu max. 1500 mm)  
■■ LZ 56200, cleanAir – aktivní uhlíkový filtr (náhradní)  
■■ LZ 57000, cleanAir – montážní sada 
■■ LZ 74004, zpětná klapka 

Rozměrový 
výkres

Komínové odsavače par

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

*od vrchní hrany
podložek pod hrnce

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Plochý výsuvný odsavač par  iQ700

Luftgütesensor
climate
Control Sensor

60 cm

šířka přístrojeiQdrive

Model LI 69SA683 27 590 Kč*
Druh a šíře ■■ 60cm plochý výsuvný odsavač par

■■ pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)

Způsob 
provozu 
a výkon

■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
■■ pro cirkulaci je nutná montážní sada (jako zvl. příslušenství)
■■  výkon odvětrání dle EN 61591: 520 m3/hod. (max. normální provoz), 930 m3/hod. 
(intenzivní stupeň)

Komfort ■■ elektronické řízení
■■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
■■ doběh ventilátoru 10 min.
■■ senzor kvality vzduchu
■■ funkce boost
■■ funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení
■■ možnost nastavení intenzity osvětlení
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

Design ■■ ovládání touchSlider
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ osvětlení pracovního místa 2x 3 W LED

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A+1)

■■ průměrná spotřeba energie: 37,2 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/56 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru s dvousměrným 
sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normál-
ní stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 
70 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)“

Rozměry
V × Š × H

odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
spotřebiče: 378 × 598 × 290 mm
pro vestavbu: 337 × 524 × 290 mm
příkon:  266 W

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ46810, cleanAir aktivní uhlíkový filtr
■■ LZ46600, snižovací rámeček
■■ LZ45650, montážní sada
■■ LZ45610, aktivní uhlíkový filtr

Rozměrový 
výkres

Plochý výsuvný odsavač par

 Rozměry v mm 

Snižovací rámeček je designové ře-
šení pro ploché výsuvné odsavače 
par, jelikož je odsavač schovaný za 
dvířky horní skříňky a linie horních 
skříněk může být zachována.

Snižovací rámeček je  
připevněn osmi šrouby.

Plochý výsuvný odsavač par 
pak nainstalujete přímo na 
snižovací rámeček.

1)Podle nařízení EU – 65/2014.
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.

Novinka

82 83



Plochý výsuvný odsavač  iQ500 Plochý výsuvný odsavač  iQ300

90 cm

šířka přístrojeiQdrive

60 cm

šířka přístrojeiQdrive

Model LI 97RA540 19 990 Kč* LI 67RA530   13 790 Kč*
Druh a šíře ■■ 90cm plochý výsuvný odsavač par

■■ pro speciální závěsné skříňky o šířce 60 cm nebo 90 cm
■■ 60cm plochý výsuvný odsavač par
■■ pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)

Způsob 
provozu 
a výkon

■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
■■ pro cirkulaci je nutná montážní sada (jako zvl. příslušenství)
■■  výkon odvětrání dle EN 61591: 410 m3/hod. (max. normální 
provoz), 740 m3/hod. (intenzivní stupeň)

■■ pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
■■ pro cirkulaci je nutná montážní sada (jako zvl. příslušenství)
■■  výkon odvětrání dle EN 61591: 400 m3/hod. (max. normální 
provoz), 740 m3/hod. (intenzivní stupeň)

Komfort ■■ 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
■■ doběh ventilátoru 10 min.
■■ varioControl – možnost instalace 
■■ funkce softLight – postupné zhasínání a rozsvěcení
■■ možnost nastavení intenzity osvětlení
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením

■■ 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
■■ doběh ventilátoru 10 min.
■■ intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
■■ 2 výkonné ventilátory
■■ účinný BLDC motor

Design ■■ tlačítka s krátkým zdvihem digitální ukazatel
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ nerezový kryt filtru, vhodný pro mytí v myčce nádobí
■■ osvětlení pracovního místa 2x 3W LED

■■ tlačítka s krátkým zdvihem s LED-ukazatelem
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce
■■ odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty
■■ osvětlení pracovního místa 2x 3W LED

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: A1)

■■ průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/55 dB1)

■■  energeticky úsporný provoz díky vysoce výkonnému ventilátoru 
s dvousměrným sáním a technologii motoru iQdrive 

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW 
(54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

■■ třída spotřeby energie: A1)

■■ průměrná spotřeba energie: 35,5 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: A1)

■■ třída účinnosti osvětlení: A1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: B1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB1)
■■ motor iQdrive
■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 
odvětrávání: max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW 
(54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Rozměry
V × Š × H

odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
spotřebiče:  426 × 898 × 290 mm
pro vestavbu:  385 × 524 × 290 mm
příkon:  146 W

■■ odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
spotřebiče:  426 × 598 × 290 mm
pro vestavbu:  385 × 524 × 290 mm
příkon:  146 W

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 49850, dekorativní lišta s logem
■■ LZ 49650, dekorativní lišta nerez
■■ LZ 49600, snižovací rámeček
■■ LZ 49560, dekorační lišta
■■ LZ 49550, dekorativní lišta nerez
■■ LZ 49520, dekorativní lišta bílé sklo
■■ LZ 49200, instalační sada 90 cm
■■ LZ 46810, cleanAir aktivní uhlíkový filtr
■■ LZ 45650, montážní sada
■■ LZ 45610, aktivní uhlíkový filtr

■■ LZ 46850, dekorativní lišta s logem
■■ LZ 46810, cleanAir aktivní uhlíkový filtr
■■ LZ 46600, snižovací rámeček
■■ LZ 46560, dekorativní lišta černé sklo
■■ LZ 46550, dekorační lišta
■■ LZ 46520, dekorativní lišta bílé sklo
■■ LZ 45650, montážní sada
■■ LZ 45610, aktivní uhlíkový filtr

Rozměrový 
výkres

Ploché výsuvné odsavače par

 Rozměry v mm  Rozměry v mm 

Plochý výsuvný odsavač  iQ100

60 cm

šířka přístroje

Model LI 63LA520 5 290 Kč*
Druh a šíře ■■ 60cm plochý výsuvný odsavač par

■■ pro speciální závěsné skříňky (šířka 60 cm)

Způsob 
provozu 
a výkon

■■ provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
■■ pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství
■■ odvětrávání podle EN 61591 max. 340 m³/h

Komfort ■■ automatické zapnutí/vypnutí při vysunutí/zasunutí odsavače
■■ kolébkový přepínač
■■ 2 výkonové stupně
■■ kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí

Design ■■ odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty
■■ osvětlení pracovního místa 2x vysokonapěťová halogenová bodovka G9 20W

Životní 
prostředí 
a bezpečnost

■■ třída spotřeby energie: C1)

■■ průměrná spotřeba energie: 63,7 kWh/rok1)

■■ třída účinnosti odsávání: C1)

■■ třída účinnosti osvětlení: E1)

■■ třída účinnosti tukového filtru: C1)

■■ hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/64 dB1)

■■  hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání max. normální 
stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Rozměry
V × Š × H

odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
spotřebiče: 203 × 598 × 290 mm
pro vestavbu: 162 × 526 × 290 mm
příkon:  130 W

Zvláštní  
příslušenství

■■ LZ 46560, dekorativní lišta černé sklo
■■ LZ 46550, dekorační lišta
■■ LZ 46520, dekorativní lišta bílé sklo
■■ LZ 45510, aktivní uhlíkový filtr
■■ LZ 45450, montážní sada

Rozměrový 
výkres

Plochý výsuvný odsavač par

 Rozměry v mm 

1)Podle nařízení EU – 65/2014.
Při režimu odvětrání nesmí být průměr potrubí menší než 120 mm.  
viz: „Technické údaje k vestavěným spotřebičům 2014/2015“

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu Modelu stanoví jednotliví prodejci.
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Chladicí přístroje pro uchovávání hodnotných potravin patří dnes ke standardu. To ale 
neznamená, že se musíte spokojit s obyčejným přístrojem – Siemens nabízí pro každý 
požadavek a pro každou kuchyni takový chladicí přístroj, který vám nejlépe vyhovuje. 
vyhovuje.

Výhody, které vás nemohou  
nechat chladnými
Inovativní chladicí přístroje od Siemens

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC hyperFresh plus

Sériová úspora energie: chladicí pří-
stroje s energetickou třídou účinnosti 
A+, A++ a A+++

Díky úsporným kompresorům, vysoce 
účinné izolaci a optimálnímu chladicí-
mu okruhu spotřebují chladicí přístroje 
Siemens působivě méně proudu. Tak 
všechny chladí minimálně v energetické 
třídě A+ a A++. A ty nejlepší jsou dokon-
ce vyznamenány A+++.

Aby potraviny zůstaly déle čerstvé. 
Čerstvá inovace od Siemens

Koupeno čerstvé neznamená vždy auto-
maticky snězeno čerstvé. Proto po koupi 
záleží na správném uskladnění. Díky je-
jich vybavení s inovativními přihrádkami 
pro čerstvost prodlužují chladicí přístroje 
Siemens čerstvost potravin na dvoj- až 
trojnásobek a zajišťují tak ideální zacho-
vání čerstvosti zásob.

Garantuje déle čerstvé potraviny: 
freshSense

Rozdílné vnější teploty jakož i způsob 
a množství skladovaných potravin ve-
dou mimo jiné ke změnám teplot uvnitř 
chladničky. A aby to nemělo žádný dopad 
na vaše potraviny, reagují inteligentní 
senzory freshSense, jakmile vznikne 
teplotní rozdíl. Převezmou pak okamžitě 
ovládání chlazení. To zaručuje neustále 
konstantní teplotu v ledničce a zvyšuje 
tak životnost a čerstvost potravin.
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0 °C není stejné jako 0 °C.  
Koneckonců pstruh není ředkvička
Zóny hyperFresh od Siemens

hyperFresh

Potraviny zůstávají déle čerstvé: hyperFresh

Pro delší zachování čerstvosti je rozhodující nejen teplota, 
ale i vlhkost vzduchu. hyperFresh nabízí vždy jednu zónu 
blížící se 0 °C s vysokou vlhkostí vzduchu pro ovoce, salát 
a zeleninu a vždy jednu zónu blížící se 0 °C s nízkou vlhkos-
tí vzduchu pro optimální uchování masa a ryb.

Ideální pro ředkvičky, saláty nebo ovoce:  
„oroseně čerstvá“ zóna hyperFresh

Při vysoké vlhkosti vzduchu v „oroseně čerstvé“ zóně 
hyperFresh zůstane citlivé ovoce a zelenina zřetelně déle 
křupavě čerstvé a chutné.

Ideální pro pstruhy nebo maso:  
„suchá“ zóna hyperFresh

Nízká vlhkost vzduchu umožňuje déle udržet čerstvé 
maso a ryby v „suché“ zóně hyperFresh.

Výhody udržení čerstvosti s hyperFresh premium 0 °C 

Potraviny vydrží až 3x déle čerstvé: díky čerstvému chla-
zení při téměř 0 °C vydrží potraviny výrazně déle. 

Vitamíny zůstanou déle zachovány: individuální, optima-
lizované skladování potravin se postará o to, že vitamíny 
a živiny zůstanou výrazně déle zachovány.

Čerstvá vůně: díky skladování potravin v separátních při-
hrádkách bude minimalizován přenos nepříjemných vůní.

Šetří čas i cestování: abychom měli doma pořád něco čer-
stvé, stačí jeden velký nákup týdně. Tak získáte čas a jste 
flexibilnější při vaření.

Ohleduplný k peněžence: díky technologii hyperFresh 
vyhodíte v budoucnosti výrazně méně potravin, konec-
konců se zřídka něco z vašich zásob s hyperFresh zkazí.

Déle čerstvé s hyperFresh

Déle čerstvé 
s hyperFresh

Délka životnosti:
roquefort, až 14 dní
gouda, až 21 dní
jogurt, až 30 dní
sushi, až 2 dny
losos, až 3 dny
drůbež, až 5 dní
maliny, až 5 dní
jahody, až 7 dní
třešně, až 14 dní
peckovice, až 30 dní
hrušky, až 3 měsíce
jablka, až 6 měsíců
žampiony, až 7 dní
chřest, až 14 dní
salát, až 20 dní
mrkev, až 5 měsíců
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Rychlé odmrazování lehce hotovo: 
technika lowFrost

Při tvorbě jinovatky a ledu se zvyšuje spo-
třeba energie spotřebiče. Díky inovativní 
technice lowFrost se speciálním výparníkem 
je tvorba ledu u nových chladicích přístrojů 
Siemens nejen výrazně menší a homogenní, 
ale i odmrazování je výrazně rychlejší než 
u běžných systémů.

Novinka. Ještě snazší instalace díky 
předem smontovaným šroubům: 
easyInstallation

Pro rychlou i bezpečnou a nekomplikovanou 
vestavbu nových modelů hyperFresh premium 
0 °C všechny držáky včetně šroubů k fixaci 
již předem smontovány. Tak stačí šroubky 
pomocí šroubováku jen zašroubovat a nový 
chladicí přístroj je perfektně integrován 
v kuchyňské lince.

Všechno na dohled: 
LED osvětlení chladničky

Osvětlení Power-LED, které je nejen úspor-
né, ale má i dlouhou životnost, perfektně 
osvítí vnitřní prostor od shora dolů. Lehce 
dozadu zkosené vedení světla nabízí výho-
du, že osvětlení neoslňuje a také nemůže 
být zastavěno potravinami.

Vždy bezpečně zavřeno: 
jemné dovření s dveřním tlumičem

Díky jemnému dovření budou dveře lednice 
vždy bezpečně zavřené. Dodatečně je k plo-
chým pantům integrován dveřní tlumič. Tak 
se nechají dokonce i těžká dveřní čela po 
celou dobu životnosti přístroje lehce a bez-
pečně zavřít.

Žádný prostor pro námrazu. 
Ale hodně místa pro komfort

LED osvětlení

lowFrost
snadná 
montáž

softClosing
door

Nikdy více odmrazování: technika noFrost

S noFrost odvádí větrací systém vlhkost 
vzduchu ven z chladicího prostoru. Důsle-
dek: vzduch zůstane suchý. Toto spolehlivě 
zabraňuje tvorbě ledu po stranách přístroje 
nebo jinovatky na potravinách, a tím šetří. 
To šetří hodně času a energie.

noFrost

Flexibilně nastavitelné pro cokoliv 
k uskladnění: nový varioShelf

varioShelf se skládá ze dvou oddělených 
14 cm hlubokých odstavných ploch, z čehož 
přední plocha je podle potřeby variabilní. 
Jsou-li umístěny vedle sebe, vznikne celá 
odkládací plocha. Pokud se přední skleněná 
plocha zasune pod zadní, vytvoříte vepředu 
místo pro vyšší potraviny.

Všechno lehce uchopitelné

Pro více komfortu při vkládání a vyjímání 
potravin se nechá robustní skleněná plo-
cha pomocí profesionální lišty vysunout 
až o 15 cm – lehce vysunovací, a dokonce 
stabilní proti převrhnutí při plně naloženém 
stavu. Tak si ponecháme vše nejlépe na 
očích.

Extravelký mrazicí box pro velké potraviny: 
bigBox

S výškou 26 cm nabízí bigBox mnoho mís-
ta – například pro obzvláště velké potraviny 
ke zmrazení, vysokou plastovou nádobu 
s jahodami nebo k bezproblémovému 
stohování více krabic s pizzou nebo velké 
zamrazovací dózy.

Váš mrazicí box pro individuální  
nároky na prostor: varioZone

Vnitřní prostor mrazáku může být kdykoliv 
rozčleněn podle potřeby. Jednoduše vytáh-
něte mrazicí šuplíky a skleněné plochy – 
a již můžete uskladnit například celého 
lososa.

varioShelf

vysunovací 
skleněné police

varioZone
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Výška niky: 1775 mm iQ700 Výška niky: 1775 mm iQ700

 

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

2 chladicí
okruhy

softClosing
door LED osvětlení elektronika

softClosing
door

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

Model Kombinace hyperFresh premium 0 °C / noFrost
KI 39FP60 ploché panty  44 990 Kč*

Chladicí automat
KI 42FP60 ploché panty  44 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 247 kWh
■■ objem celkem: 245 l
■■ objem chladicí části: 128 l
■■ objem chladicí části hyperFresh premium: 56 l
■■ objem mrazicí části: 61 l
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.
■■ kapacita zmrazení: 12 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 39 dB (A)re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 133 kWh
■■ objem celkem: 302 l
■■ objem chladicí části: 225 l
■■  objem chladicí části hyperFresh premium: 77 l
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 39 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  oddělená regulace teploty v chladicí a mra-
zicí části

■■  optický a akustický varovný signál při zvý-
šené teplotě a otevřených dveřích

■■ systém pantů softClose

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ elektronická regulace teploty – LED
■■ akustický varovný signál 
■■  optický a akustický varovný signál při zvý-
šené teplotě a otevřených dveřích

■■ systém pantů softClose

Chladicí část ■■ automatické odtávání
■■ superchlazení
■■ vnitřní ventilátor
■■  2 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 1 výškově nastavitelná pomocí easyLift

■■ 2 výsuvné přihrádky na teleskopech
■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

■■ automatické odtávání
■■ superchlazení
■■ vnitřní ventilátor
■■  3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 1 pomocí easyLift

■■ 4 výsuvné přihrádky na teleskopech
■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

hyperFresh 
premium 
0 °C zóna

■■  hyperFresh premium 0 °C (32 l) zóna 
„suché“ s vlhkostí vzduchu cca 50 % na 
teleskopickém výsuvu

■■  hyperFresh premium 0 °C (25 l) zóna 
„orosená“ s vlhkostí vzduchu cca 95 % na 
teleskopickém výsuvu

■■  2 hyperFresh premium 0 °C (53 l) zóny 
„suché“ s vlhkostí vzduchu cca 50 % na 
teleskopickém výsuvu

■■  1 hyperFresh premium 0 °C (25 l) zóna 
„orosená“ s vlhkostí vzduchu cca 95 % na 
teleskopickém výsuvu

Mrazicí část ■■ noFrost
■■ supermrazení
■■  2 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  177,2 × 55,6 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  177,2 × 55,6 × 54,5 cm

Příslušenství 2 chladicí akumulátory, 2 zásobníky na vejce, miska 
na led

2 zásobníky na vejce

Zvláštní 
příslušenství

Výhody spotřebičů

Sériová úspora energie: chladicí 
přístroje s energetickou třídou 
účinnosti A+, A++ a A+++
Díky úsporným kompresorům, 
vysoce účinné izolaci a optimálnímu 
chladicímu okruhu spotřebují chladi-
cí přístroje Siemens působivě méně 
proudu. Tak chladí všechny minimál-
ně v energetické třídě A+ a A++. A ty 
nejlepší jsou dokonce vyznamenány 
A+++.

Potraviny zůstávají až 3x déle
čerstvé: hyperFresh premium 0 °C
Pro delší zachování čerstvosti je roz-
hodující nejen teplota, ale i vlhkost 
vzduchu. hyperFresh nabízí vždy 
jednu zónu blížící se 0 °C s vysokou 
vlhkostí vzduchu pro ovoce, salát 
a zeleninu a vždy jednu zónu blížící 
se 0 °C s nízkou vlhkostí vzduchu pro 
optimální uchování masa a ryb.

hyperFresh

supermrazení
Aby došlo jen k nepatrné ztrátě 
chladu již zamrazených potravin 
při vložení teplejších, může být až 
24 hodin předem aktivována funkce 
supermrazení. Vnitřní teplota pak 
automaticky klesne.

supermrazení

superchlazení
Teploty v chladničce klesnou po akti-
vaci funkce superchlazení rychle na 
+2 °C, pokud přijdou do ledničky čer-
stvé teplejší potraviny. Tak se zabrání 
nechtěnému úniku chladu již dobře 
vychlazených potravin. Nejpozději po 
šesti hodinách se program superchla-
zení automaticky zase vypne.

superchlazení

Přinese do tmy více světla:  
LED osvětlení
Nové LED osvětlení osvítí vnitřní pro-
stor perfektně a rovnoměrně. Zajistí 
tím dobrý přehled bez oslnění.

LED osvětlení

Vestavné chladicí spotřebiče Vestavné chladicí spotřebiče
Výška niky: 1775 mm iQ500 Výška niky: 1775 mm iQ500

 

2 chladicí
okruhy hyperFresh plus

softClosing
door

2 chladicí
okruhy hyperFresh plus

softClosing
door

Model Kombinace chladnička/mraznička
KI 86SAD40 ploché panty  36 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička
KI 86NAD30 ploché panty  36 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A+++
■■ spotřeba energie1): 151 kWh
■■ objem celkem: 260 l
■■ objem chladicí časti: 186 l
■■ objem mrazicí časti: 74 l
■■ doba skladování při poruše: 33 hod.
■■ kapacita zmrazení: 10 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 38 dB (A)re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 221 kWh
■■ objem celkem: 255 l
■■ objem chladicí časti: 188 l
■■ objem mrazicí časti: 67 l
■■ doba skladování při poruše: 13 hod.
■■ kapacita zmrazení: 8 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-ST
■■ hlučnost: 39 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■  dotyková elektronická regulace teploty – 
digitální ukazatel

■■  oddělená regulace pro chladicí a mrazicí 
část

■■  optický a akustický varovný signál při zvý-
šené teplotě a otevřených dveřích

■■ funkce Holiday
■■  ploché panty, systém softClose (jemné 
dovírání dvířek)

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■  dotyková elektronická regulace teploty – 
digitální ukazatel

■■  oddělená regulace pro chladicí a mrazicí část
■■  optický a akustický varovný signál při zvý-
šené teplotě a otevřených dveřích

■■ funkce Holiday
■■  ploché panty, systém softClose (jemné 
dovírání dvířek)

Chladicí část ■■ superchlazení
■■ automatické odtávání 
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  hyperFresh plus na zeleninu a ovoce s re-
gulací vlhkosti

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

■■ superchlazení
■■ automatické odtávání 
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  hyperFresh plus na zeleninu a ovoce s re-
gulací vlhkosti

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část ■■ supermrazení
■■ lowFrost
■■  3 transparentní mrazicí boxy, z toho 
1 bigBox

■■ vyjímatelné odkládací plochy varioZone

■■ supermrazení
■■ noFrost
■■  3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox
■■ vyjímatelné odkládací plochy varioZone

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  177,5 × 56 × 55 cm
spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56 × 55 cm
spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Příslušenství 2 chladicí akumulátory, 2 zásobníky na vejce, miska 
na led

2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska 
na led

Zvláštní 
příslušenství

■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč* ■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč*

Rozměrové výkresy 

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

KI 39FP60 Rozměry v mm 

KI 86NAD30, KI 86SAD40 Rozměry v mm 

KI 42FP60 Rozměry v mm 

1) Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. 
Uvedené termíny zahájení prodeje spotřebičů jsou jen orientační. Dodání k tomuto termínu nemůže být garantováno. 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Výhody spotřebičů

Na vlně nízké spotřeby
Díky úsporným kompresorům, 
vysoce účinné izolaci a optimální-
mu chladicímu okruhu spotřebují 
chladicí přístroje Siemens působi-
vě méně energie. Většina přístrojů 
je v energetické třídě A++ a A+++.

 

Udržuje ovoce a zeleninu  
čerstvou jako z trhu:  
přihrádka hyperFresh plus
Pomocí regulátoru se nechá 
v přihrádce hydroFresh upravit 
vlhkost podle potřeby. To zajišťuje 
konstantní skladovací klima s op-
timální vlhkostí, při němž zůstává 
zachována chuť, vitamíny a živiny.

hyperFresh plus

supermrazení
Aby došlo jen k nepatrné ztrátě 
chladu již zamrazených potravin 
při vložení teplejších, může být až 
24 hodin předem aktivována funk-
ce supermrazení. Vnitřní teplota 
pak automaticky klesne.

supermrazení

superchlazení
Teploty v chladničce klesnou po 
aktivaci funkce superchlazení 
rychle na +2 °C, pokud přijdou do 
ledničky čerstvé teplejší potraviny. 
Tak se zabrání nechtěnému úniku 
chladu již dobře vychlazených 
potravin. Nejpozději po šesti ho-
dinách se program superchlazení 
automaticky zase vypne.

superchlazení

Přinese do tmy více světla:  
LED osvětlení
Nové LED osvětlení osvítí vnitřní 
prostor perfektně a rovnoměrně. 
Zajistí tím dobrý přehled bez 
oslnění.

LED osvětlení

Vestavné chladicí spotřebiče Vestavné chladicí spotřebiče
Rozměrové výkresy Výška niky: 1775 mm iQ500 Výška niky: 1775 mm iQ500

 

LED osvětlení hyperFresh plus
softClosing
doorelektronika LED osvětlení hyperFresh plus

softClosing
doorelektronika

Model Chladicí automat s mrazicím prostorem
KI 82LAD40 ploché panty  29 990 Kč*

Chladicí automat s mrazicím prostorem
KI 82LAD30 ploché panty 27 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A+++
■■ spotřeba energie1): 146 kWh
■■ objem celkem: 285 l
■■ objem chladicí časti: 251 l
■■ objem mrazicí časti: 34 l
■■ doba skladování při poruše: 22 hod.
■■ kapacita zmrazení: 4,5 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-ST
■■ hlučnost: 36 dB (A)re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 209 kWh
■■ objem celkem: 286 l
■■ objem chladicí časti: 252 l
■■ objem mrazicí časti: 34 l
■■ doba skladování při poruše: 22 hod.
■■ kapacita zmrazení: 3 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-ST
■■ hlučnost: 36 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ zavěs dveří vpravo, volitelný
■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  akustický varovný signál při otevřených 
dveřích

■■  ploché panty, systém softClose (jemné 
dovírání dvířek)

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  akustický varovný signál při otevřených 
dveřích

■■  ploché panty, systém softClose (jemné 
dovírání dvířek)

Chladicí část ■■ superchlazení
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží 
ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé!

■■  transparentní zásobník na zeleninu na 
teleskopických pojezdech

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

■■ superchlazení
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží 
ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé!

■■  transparentní zásobník na zeleninu na 
teleskopických pojezdech

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část ■■ mrazicí prostor s klapkou
■■ vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla
■■ mrazicí zásuvka vhodná pro pizzu

■■ mrazicí prostor s klapkou
■■ vyjímatelná plocha z bezpečnostního skla

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  177,5 × 56 × 55 cm
spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56 × 55 cm
spotřebiče:  177,2 × 55,8 × 54,5 cm

Příslušenství 2 zásobníky na vejce, 1 miska na led zásobník na vejce, miska na led

Zvláštní 
příslušenství

■  KS 10Z020 držák na lahve 590 Kč* ■  KS 10Z020 držák na lahve 590 Kč*

Výška niky: 1775 mm iQ500 Výška niky: 1775 mm iQ300

  

hyperFresh pluslowFrost LED osvětlení
2 chladicí
okruhy LED osvětlení supermrazenílowFrost

Model Kombinace chladnička/mraznička
KI 87SAF30 ploché panty 26 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička
KI 86VVF30 ploché panty   22 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■  třída spotřeby energie: A++
■■  spotřeba energie1): 225 kWh/rok
■■  objem celkem: 270 l
■■ objem chladicí části: 209 l 
■■ objem mrazicí části: 61 l 
■■ doba skladování při poruše: 26 hod.
■■ kapacita zmrazení: 7 kg za 24 hod.
■■  klimatická třída: SN-T
■■  hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 231 kWh
■■ objem celkem: 267 l
■■ objem chladicí části: 191 l
■■ objem mrazicí části: 76 l
■■ doba skladování při poruše: 24 hod.
■■ kapacita zmrazení: 3,5 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 38 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■  touchControl-Elektronik – dotyková elektro-
nická regulace teploty 

■■  oddělená regulace pro chladicí a mrazicí část
■■  optický a akustický varovný signál při zvýše-
né teplotě s funkcí Memory

■■  konstantní teplota díky inteligentní senzoro-
vé technice

■■  funkce dovolená 
■■ závěs dveří vpravo, volitelný

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ elektronická regulace teploty – LED
■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

Chladicí část ■■ superchlazení 
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla 
(4 výškově nastavitelné), z toho 1 dělitelná 
s možností (varioShelf) – 1 odkládací plocha 
výsuvná (easyAccessShelf)

■■  5 přihrádek ve dveřích, z toho jedna na 
máslo a sýry

■■  hyperFresh plus s regulací vlhkosti – udrží 
ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé!

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

■■  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 3 výškově nastavitelné

■■  4 přihrádky ve dveřích
■■ zásobník na zeleninu s vlnitým dnem
■■ osvětlení vnitřního prostoru LED

Mrazicí část ■■  lowFrost – nepatrná námraza, rychlejší 
odmrazování! 

■■  varioZone – pro flexibilní využití mrazáku 
■■  2 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox

■■ supermrazení
■■  lowFrost – nepatrná námraza, rychlejší 
odmrazování!

■■  3 transparentní mrazicí boxy, z toho  
1 bigBox

Rozměry
V × Š × H

 pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
 spotřebiče:   177,2 × 55,8 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55 cm
spotřebiče:  177,2 ×54,1 × 54,5 cm

Příslušenství 2 chladicí akumulátory, 2 zásobníky na vejce, 
1 miska na led

2 chladici akumulátory, 2 zásobníky na vejce, 
1 miska na led

Zvláštní 
příslušenství

■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč* ■  KS 10Z020 držák na lahve 590 Kč*

1) Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. 
Uvedené termíny zahájení prodeje spotřebičů jsou jen orientační. Dodání k tomuto termínu nemůže být garantováno. 

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

KI 82LAD40 Rozměry v mm 

KI 82LAD30 Rozměry v mm 

KI 86VVF30 Rozměry v mm 

KI 87SAF30 Rozměry v mm 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Výška niky: 1775 mm iQ300 Výška niky: 1775 mm iQ100

 

LED osvětlenílowFrost
bezpečnostní
sklo

Model Kombinace chladnička/mraznička
KI 87VVS30 pojezdy   19 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička
KI 34VX20 pojezdy  16 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 227 kWh
■■ objem celkem: 272 l
■■ objem chladicí části: 209 l
■■ objem mrazicí části: 63 l
■■ doba skladování při poruše: 26 hod.
■■ kapacita zmrazení: 3 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 38 dB (A)re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A+
■■ spotřeba energie1): 274 kWh
■■ objem celkem: 265 l
■■ objem chladicí části: 199 l
■■ objem mrazicí části: 66 l
■■ doba skladování při poruše: 16 hod.
■■ kapacita zmrazení: 5 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-ST
■■ hlučnost: 40 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ elektronická regulace teploty –LED

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ mechanická regulace teploty

Chladicí část ■■ automatické odtávání
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  transparentní zásobník na zeleninu s vlni-
tým dnem

■■  osvětlení vnitřního prostoru LED

■■ automatické odtávání
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  transparentní zásobník na zeleninu
■■ osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část ■■ supermrazení
■■  lowFrost – nepatrná námraza, rychlejší 
odmrazování!

■■  2 transparentní mrazicí boxy, z toho  
1 bigBox

■■ 3 transparentní mrazicí boxy

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55 cm
spotřebiče:  177,2 × 54,1 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56,2 × 55,0 cm
spotřebiče:  177,2 × 54,1 × 54,5 cm

Příslušenství 2 chladicí akumulátory, 2 zásobníky na vejce, 
1 miska na led

1 zásobník na vejce, 1 miska na led

Zvláštní 
příslušenství

■  KS 10Z020 držák na lahve 590 Kč*

Výška niky: 1775 mm iQ300 Výška niky: 1775 mm iQ300

 

lowFrost LED osvětlení lowFrost LED osvětlení

Model Kombinace chladnička/mraznička
KI 87VVF30 ploché panty  21 990 Kč*

Kombinace chladnička/mraznička
KI 86VVS30 pojezdy  20 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 227 kWh
■■ objem celkem: 272 l
■■ objem chladicí části: 209 l
■■ objem mrazicí části: 63 l
■■ doba skladování při poruše: 26 hod.
■■ kapacita zmrazení: 3 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučost: 38 dB (A)re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 231 kWh
■■ objem celkem: 267 l
■■ objem chladicí části: 191 l
■■ objem mrazicí části: 76 l
■■ doba skladování při poruše: 24 hod.
■■ kapacita zmrazení: 3,5 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 38 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ zavěs dveří vpravo, volitelný
■■ elektronická regulace teploty – LED
■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■  elektronická regulace teploty – LED fresh-
Sense – konstantní teplota díky inteligentní

■■ senzorové technice

Chladicí část ■■ automatické odtávání
■■  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, 
z toho 4 výškově nastavitelné

■■  transparentní zásobník na zeleninu s vlni-
tým dnem

■■ osvětlení vnitřního prostoru LED

■■ automatické odtávání
■■  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 3 výškově nastavitelné

■■ 4 přihrádky ve dveřích
■■  transparentní zásobník na zeleninu s vlni-
tým dnem

■■ osvětlení vnitřního prostoru LED

Mrazicí část ■■ supermrazení
■■  lowFrost – nepatrná námraza, rychlejší 
odmrazování!

■■ 2 transparentni mrazici boxy

■■ supermrazení
■■  lowFrost – nepatrná námraza, rychlejší 
odmrazování!

■■  3 transparentní mrazicí boxy, z toho  
1 bigBox

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55 cm
spotřebiče:  177,2 × 54,10 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  177,2 × 54,1 × 54,5 cm

Příslušenství 2 chladicí akumulátory, 2 zásobníky na vejce, 
1 miska na led

2 chladicí akumulátory, 2 zásobníky na vejce, 
1 miska na led

Zvláštní 
příslušenství

■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč* ■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč*

Výhody spotřebičů

Na vlně nízké spotřeby
Díky úsporným kompresorům, 
vysoce účinné izolaci a optimální-
mu chladicímu okruhu spotřebují 
chladicí přístroje Siemens působi-
vě méně energie. Většina přístrojů 
je v energetické třídě A++ a A+++.

 

Udržuje ovoce a zeleninu  
čerstvou jako z trhu:  
přihrádka hyperFresh
Pomocí regulátoru se nechá 
v přihrádce hyperFresh upravit 
vlhkost podle potřeby. To zajišťuje 
konstantní skladovací klima s op-
timální vlhkostí, při němž zůstává 
zachována chuť, vitamíny a živiny.

hyperFresh

supermrazení
Aby došlo jen k nepatrné ztrátě 
chladu již zamrazených potravin 
při vložení teplejších, může být až 
24 hodin předem aktivována funk-
ce supermrazení. Vnitřní teplota 
pak automaticky klesne.

supermrazení

superchlazení
Teploty v chladničce klesnou po 
aktivaci funkce superchlazení 
rychle na +2 °C, pokud přijdou do 
ledničky čerstvé teplejší potraviny. 
Tak se zabrání nechtěnému úniku 
chladu již dobře vychlazených po-
travin. Nejpozději po 6 hodinách 
se program superchlazení automa-
ticky zase vypne.

superchlazení

Přinese do tmy více světla:  
LED osvětlení
Nové LED osvětlení osvítí vnitřní 
prostor perfektně a rovnoměrně. 
Zajistí tím dobrý přehled bez 
oslnění.

LED osvětlení

Vestavné chladicí spotřebiče

1) Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. 
Uvedené termíny zahájení prodeje spotřebičů jsou jen orientační. Dodání k tomuto termínu nemůže být garantováno. 

Vestavné chladicí spotřebiče
Rozměrové výkresy 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

Kombinace chladnička/mraznička

KI87VVF30 Rozměry v mm 

KI 86VVS30 Rozměry v mm 

KI 34VX20 Rozměry v mm 

KI 87VVS30 Rozměry v mm 
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Výška niky: 1775 mm iQ500 Výška niky: 1775 mm iQ700

 

hyperFresh plus LED osvětlení elektronika
softClosing
door LED osvětlení supermrazení

Model Chladicí automat
KI 81RAF30 ploché panty 27 990 Kč*

noFrost mrazák
GI 38NP60 ploché panty  35 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■  třída spotřeby energie: A++
■■  spotřeba energie1): 116 kWh/rok
■■  objem celkem: 319 l
■■ objem chladicí části: 319 l
■■  klimatická třída: SN-T
■■  hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 243 kWh
■■ objem celkem: 212 l
■■ objem mrazicí části: 212 l
■■ doba skladování při poruše: 11 hod.
■■ kapacita zmrazení: 18 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 40 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

■■  akustický varovný signál při otevřených dveřích
■■ vnitřní vybavení s kovovými aplikacemi
■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ technika plochých pantů

■■ závěs dveří vlevo, volitelný
■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  optický a akustický varovný signál při zvý-
šené teplotě a otevřených dveřích

■■ systém pantů softClose

Chladicí část ■■ superchlazení
■■  7 odkládacích ploch z bezpečnostního skla 
(6 výškově nastavitelných), z toho 1 děli-
telná s možností zasunutí pod zadní část 
plochy (varioShelf) – 2 výsuvné odkládací 
plochy (easyAccess Shelf)

■■ speciální držák na lahve
■■  6 přihrádek ve dveřích, z toho 1 na máslo a sýry
■■  hyperFresh plus na teleskopických výsuvech 
s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu 
až 2x déle čerstvou!

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

■■ noFrost
■■ supermrazení
■■ 2 přihrádky intenzivního mrazení s klapkou
■■  5 transparentních mrazicích boxů, z toho 
1 bigBox

■■  6 vyjímatelných odkládacích ploch z bez-
pečnostního skla pro získání variabilního 
vnitřního prostoru

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

Rozměry
V × Š × H

 pro vestavbu: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm
 spotřebiče: 177,2 × 55,8 × 54,5 cm

pro vestavbu:  177,5 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  177,2 × 55,6 × 54,5 cm

Příslušenství 2 zásobníky na vejce 2 chladicí akumulátory, 1 miska na led

Vestavné chladicí spotřebiče
Rozměrové výkresy 

Vestavné chladicí spotřebiče
Výhody spotřebičů

Na vlně nízké spotřeby
Díky úsporným kompresorům, 
vysoce účinné izolaci a optimální-
mu chladicímu okruhu spotřebují 
chladicí přístroje Siemens půso-
bivě méně energie. Pak je hodně 
přístrojů vyznamenáno třídou 
úspornosti A++.

Potraviny zůstávají až 3x déle 
čerstvé: hyperFresh premium 0 °C
Pro delší zachování čerstvosti 
je rozhodující nejen teplota, ale 
i vlhkost vzduchu. hyperFresh 
nabízí vždy jednu zónu blížící se 
0 °C s vysokou vlhkostí vzduchu 
pro ovoce, salát a zeleninu a vždy 
jednu zónu blížící se 0 °C s nízkou 
vlhkostí vzduchu pro optimální 
uchování masa a ryb.

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

supermrazení
Aby došlo jen k nepatrné ztrátě 
chladu již zamrazených potravin 
při vložení teplejších, může být až 
24 hodin předem aktivována funk-
ce supermrazení. Vnitřní teplota 
pak automaticky klesne.

supermrazení

superchlazení
Teploty v chladničce klesnou po 
aktivaci funkce superchlazení 
rychle na +2 °C, pokud přijdou do 
ledničky čerstvé teplejší potraviny. 
Tak se zabrání nechtěnému úniku 
chladu již dobře vychlazených 
potravin. Nejpozději po šesti ho-
dinách se program superchlazení 
automaticky zase vypne.

superchlazení

Přinese do tmy více světla:  
LED osvětlení
Nové LED osvětlení osvítí vnitřní 
prostor perfektně a rovnoměrně. Za-
jistí tím dobrý přehled bez oslnění.

LED osvětlení

Výška niky: 1225 mm iQ700 Výška niky: 1225 mm iQ500

 

LED osvětlení
hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

softClosing
doorelektronika hyperFresh plus LED osvětlení elektronika superchlazení

Model Chladicí automat hyperFresh premium
KI 41FAD30 ploché panty  24 990 Kč*

Chladicí automat s mrazicím prostorem
KI 42LAF30 ploché panty 21 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 120 kWh
■■ objem celkem: 187 l
■■ objem chladicí časti: 128 l
■■  objem chladicí části hyperFresh premium: 59 l
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 37 dB (A)re 1 pW

■■ ■třída spotřeby energie: A++
■■ ■spotřeba energie 1): 172 kWh/rok
■■ ■objem celkem: 195 l
■■ objem chladicí části: 180 l 
■■ objem mrazicí části: 15 l 
■■ ■klimatická třída: SN-ST
■■ ■hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ zavěs dveří vpravo, volitelný
■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  akustický varovný signál při otevřených 
dveřích

■■  ploché panty, systém softClose (jemné 
dovírání dvířek)

■■  touchControl-Elektronik – dotyková elek-
tronická regulace teploty

■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

■■  superchlazení
■■  akustický varovný signál při otevřených dveřích
■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ technika plochých pantů

Chladicí část ■■ automatické odtávání 
■■ superchlazení
■■  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 3 výškově nastavitelné

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

■■  superchlazení
■■   5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla 
(4 výškově nastavitelné), z toho 1 dělitelná 
s možnosti (varioShelf) – 1 odkládací plocha 
výsuvná (easyAccessShelf)

■■  4 přihrádky ve dveřích, z toho 1 na máslo a sýry
■■   přihrádka hyperFresh plus na teleskopických 
výsuvech s regulací vlhkosti – udrží ovoce 
a zeleninu až 2x déle čerstvou!

■■ LED osvětlení vnitřního prostoru

hyperFresh
premium
0 °C zóna

■■  hyperFresh premium 0 °C zóna „suchá“ 
s vlhkostí vzduchu cca 50 % na teleskopic-
kém výsuvu

■■  hyperFresh premium 0 °C zóna „orosená“ 
s vlhkostí vzduchu cca 95 % na teleskopic-
kém výsuvu 

Mrazicí část ■■ mrazicí kapacita: 2,4 kg za 24 hod.
■■ doba skladování při poruše: 13 hod.
■■ 1 mrazicí prostor s klapkou

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  122,5 × 56 × 55 cm
spotřebiče:  122,1 × 55,8 × 54,5 cm

■pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm

Příslušenství 2 zásobníky na vejce 2 zásobníky na vejce, 1 miska na led

Zvláštní 
příslušenství

■■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč* ■■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč*

1) Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. 
Uvedené termíny zahájení prodeje spotřebičů jsou jen orientační. Dodání k tomuto termínu nemůže být garantováno. 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Kombinace chladnička/mraznička

noFrost mrazák

Chladicí automat s mrazicím prostorem

Chladicí automat hyperFresh premium

KI 81RAF30 Rozměry v mm 

GI 38NP60 Rozměry v mm 

KI 42LAF30 Rozměry v mm 

KI 41FAD30 Rozměry v mm 
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Vestavné chladicí spotřebiče
Výška niky: 1225 mm iQ500

 

hyperFresh plus LED osvětlení elektronika superchlazení

Model Chladicí automat 
KI 41RAF30 ploché panty 19 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ ■třída spotřeby energie: A++
■■ ■spotřeba energie1): 105 kWh/rok
■■ ■objem celkem: 211 l
■■ klimaticka třida: SN-T
■■ ■hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ ■touchControl-Elektronik – dotyková elektronická regulace teploty
■■ ■freshSense – konstantní teplota díky inteligentní senzorové technice
■■ ■ akustický varovný signál při otevřených dveřích
■■ ■vnitřní vybavení s kovovými aplikacemi
■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ technika plochých pantů

Chladicí část ■■ superchlazení
■■ ■6 odkládacích ploch z bezpečnostního skla  
(5 výškově nastavitelných), z toho 1 dělitelná s možností zasunutí pod zadní část plochy 
(varioShelf) – 1 odkládací plocha výsuvná (easyAccessShelf)

■■  4 přihrádky ve dveřích, z toho 1 na máslo a sýry
■■ ■ přihrádka hyperFresh plus na teleskopických výsuvech s regulací vlhkosti – udrží ovoce 
a zeleninu až 2x déle čerstvou!

■■ LED osvětlení

Rozměry
V × Š × H

 pro vestavbu: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm
 spotřebiče: 122,1 × 55,8 × 54,5 cm

Příslušenství 2 zásobníky na vejce

Zvláštní 
příslušenství

■■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč*

Rozměrové výkresy 

Vestavné chladicí spotřebiče
Výhody spotřebičů

Na vlně nízké spotřeby
Díky úsporným kompresorům, 
vysoce účinné izolaci a optimální-
mu chladicímu okruhu spotřebují 
chladicí přístroje Siemens půso-
bivě méně energie. Pak je hodně 
přístrojů vyznamenáno třídou 
úspornosti A++.

supermrazení
Aby došlo jen k nepatrné ztrátě 
chladu již zamrazených potravin 
při vložení teplejších, může být až 
24 hodin předem aktivována funk-
ce supermrazení. Vnitřní teplota 
pak automaticky klesne.

supermrazení

superchlazení
Teploty v chladničce klesnou po 
aktivaci funkce superchlazení 
rychle na +2 °C, pokud přijdou do 
ledničky čerstvé teplejší potraviny. 
Tak se zabrání nechtěnému úniku 
chladu již dobře vychlazených 
potravin. Nejpozději po šesti ho-
dinách se program superchlazení 
automaticky zase vypne.

superchlazení

Přinese do tmy více světla:  
LED osvětlení
Nové LED osvětlení osvítí vnitřní 
prostor perfektně a rovnoměrně. 
Zajistí tím dobrý přehled bez 
oslnění.

LED osvětlení

Výška niky: 880 mm iQ300 Výška niky: 880 mm iQ300

 

elektronikaLED osvětlení superchlazení elektronikaLED osvětlení superchlazení

Model Chladicí automat s mrazicím prostorem 
KI 22LVF30 ploché panty 17 990 Kč*

Chladicí automat 
KI 21RVF30 ploché panty 16 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ ■třída spotřeby energie: A++
■■ ■spotřeba energie1): 148 kWh/rok
■■ ■objem celkem: 124 l
■■ objem chladicí části: 109 l 
■■ objem mrazicí části: 15 l 
■■ doba skladování při poruše: 13 hod.
■■ kapacita zmrazení: 2,4 kg za 24 hod.
■■ ■klimatická třída: SN-ST
■■ ■hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

■■ ■třída spotřeby energie: A++
■■ ■spotřeba energie 1): 97 kWh/rok
■■ ■objem celkem: 144 l
■■ objem chladicí části: 144 l
■■ klimaticka třida: SN-T
■■ ■hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■  touchControl-Elektronik – dotyková elektro-
nická regulace teploty

■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ technika plochých pantů

■■  touchControl-Elektronik – dotyková elektro-
nická regulace teploty

■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ technika plochých pantů

Chladicí část ■■ superchlazení
■■ ■3 odkládací plochy z bezpečnostního skla,  

z toho 2 výškově nastavitelné
■■ transparentní zásobník na zeleninu

■■ 3 přihrádky ve dveřích
■■ LED osvětlení

■■ superchlazení
■■ ■4 odkládací plochy z bezpečnostního skla,  
z toho 3 výškově nastavitelné

■■ transparentní zásobník na zeleninu
■■ 3 přihrádky ve dveřích
■■ LED osvětlení

Mrazicí část ■■ kalendář skladování zmrazených potravin

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče: 87,4 × 54,1 × 54,5 cm

■pro vestavbu: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm
■spotřebiče: 87,4 × 54,1 × 54,5 cm

Příslušenství 2 zásobníky na vejce, 1 miska na led  2 zásobníky na vejce

Zvláštní 
příslušenství

■■  KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč* ■■ ■ KS 10Z020 držák na lahve  590 Kč*

1) Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. 
Uvedené termíny zahájení prodeje spotřebičů jsou jen orientační. Dodání k tomuto termínu nemůže být garantováno. 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Chladicí automat

Chladicí automat s mrazicím prostorem

Chladicí automat 

KI 41RAF30 Rozměry v mm 

KI 22LVF30 Rozměry v mm 

KI 21RVF30 Rozměry v mm 
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Vestavné chladicí spotřebiče
Výška niky: 880 mm    iQ500 Výška niky: 820 mm iQ500

 

lowFrostsupermrazení Novinka bezpečnostní
sklo

softClosing
door

Model Mrazák
GI 21VAF30 ploché panty  20 990 Kč*

Chladicí automat 
KU 15RA65 ploché panty 16 490 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 157 kWh/rok
■■ objem celkem: 97 l
■■ objem mrazicí části: 97 l
■■ doba skladování při poruše poruše: 22 hod.
■■ kapacita zmrazení: 8kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-T
■■ hlučnost: 36 dB(A) re 1 p W

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 92 kWh
■■ objem celkem: 137 l
■■ objem chladicí části: 137 l
■■ klimatická třída: SN-ST
■■ hlučnost: 38 dB (A)re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ elektronické ovládání – LED ukazatele
■■ optický a akustický varovný signál
■■  freshSense – konstantní teplota díky inteli-
gentní senzorové technice

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ mechanická regulace teploty
■■ systém pantů softClose

Chladicí část ■■ automatické odtávání
■■  3 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 2 výškově nastavitelné

■■ 2 transparentní zásobníky na zeleninu
■■ osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí část ■■ supermrazení
■■  3x transparentní mrazicí box,  
z toho 1 bigBox

■■ kalendář skladování zmrazených potravin
■■ lowFrost

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  88,0 × 56,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  87,4 × 55,8 × 54,5 cm

pro vestavbu:  82,0 × 60,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  82,0 × 59,8 × 54,8 cm

Příslušenství 2 chladicí akumulátory, 1 miska na led, 1 zásobník na vejce

Rozměrové výkresy Výhody spotřebičů

supermrazení
Aby došlo jen k nepatrné ztrátě 
chladu již zamrazených potravin 
při vložení teplejších, může být až 
24 hodin předem aktivována funk-
ce supermrazení. Vnitřní teplota 
pak automaticky klesne.

supermrazení

superchlazení
Teploty v chladničce klesnou po 
aktivaci funkce superchlazení 
rychle na +2 °C, pokud přijdou do 
ledničky čerstvé teplejší potraviny. 
Tak se zabrání nechtěnému úniku 
chladu již dobře vychlazených 
potravin. Nejpozději po šesti ho-
dinách se program superchlazení 
automaticky zase vypne.

superchlazení

Vestavné chladicí spotřebiče
Výška niky: 820 mm iQ500 Výška niky: 820 mm iQ500

 

bezpečnostní
sklo

softClosing
door

softClosing
doorsupermrazení

Model Chladicí automat s mrazicím prostorem 
KU 15LA65 ploché panty   16 990 Kč*

Mrazák 
GU 15DA55 ploché panty 19 990 Kč*

Spotřeba /  
/ základní  
hodnoty

■■ třída spotřeby energie: A++
■■ spotřeba energie1): 140 kWh
■■ objem celkem: 123 l
■■ objem chladicí části: 108 l
■■ objem mrazicí části: 15 l
■■ doba skladování při poruše: 10 hod.
■■ kapacita zmrazení: 2 kg za 24 hod.
■■ klimatická třída: SN-ST
■■ hlučnost: 38 dB (A)re 1 pW

■■ třída spotřeby energie: A+
■■ s potřeba energie1): 184 kWh/rok
■■ objem celkem: 98 l
■■ objem mrazicí části: 98 l
■■ doba skladování při poruše poruše: 23 hod.
■■  kapacita zmrazení: 12kg za 24 hod. klima-
tická třída: SN-ST

■■ hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort  
a bezpečnost

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ mechanická regulace teploty 
■■ systém pantů softClose

■■ závěs dveří vpravo, volitelný
■■ mechanická regulace teploty
■■ optický a akustický varovný signál
■■ technika plochých pantů
■■ systém pántů softClose

Chladicí část ■■ automatické odtávání
■■  2 odkládací plochy z bezpečnostního skla, 
z toho 1 výškově nastavitelná

■■  2 transparentní zásobníky na zeleninu
■■ světlení vnitřního prostoru

Mrazicí část ■■ mrazicí přihrádka s klapkou ■■ supermrazení
■■ 3 transparentní mrazicí boxy
■■ kalendář skladování zmrazených potravin

Rozměry
V × Š × H

pro vestavbu:  82,0 × 60,0 × 55,0 cm
spotřebiče:  82,0 × 59,8 × 54,8 cm

niky: 82,0 × 60 × 55,0 cm 
spotřebiče: 82 ,0× 59,8 × 54,8 cm

Příslušenství 1 zásobník na vejce, 1 miska na led 2 chladicí akumulátory

1) Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění. 
Uvedené termíny zahájení prodeje spotřebičů jsou jen orientační. Dodání k tomuto termínu nemůže být garantováno. 

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Mrazák

Chladicí automat 

Chladicí automat s mrazicím prostorem 

GI 21VAF30 Rozměry v mm 

KU 15RA65 Rozměry v mm 

KU 15LA65 Rozměry v mm 

Mrazák

GU 15DA55 Rozměry v mm 



Nejnižší spotřeba energie, nejvyšší výkon

S ecoStar2 je každý mycí cyklus skvělým výkonem. Díky inovativní technolo
gii Zeolith® dosahuje vždy vynikajících výsledků mytí – s nejlepší spotřebou 
energie na světě (jen 0,73 kWh). Je tak o 10 % úspornější, než je mezní hod
nota třídy energetické účinnosti u myček nádobí A+++. I ve spotřebě vody 
patří se spotřebou pouhých 7,5 litru v jednom mycím cyklu k nejúčinnějším. 
To vše maximálně splní vaše očekávání od myčky nádobí. 

1999 2014 1999 2014

0,103 kWh 0,056 kWh 1,333 litru 0,462 litru

až 46 % až 65 %

Změny spotřeby energie a vody  
u myček nádobí Siemens v letech 
1999 až 2014

Myčka nádobí, spotřeba  
na mycí cyklus / jídelní sadu:

1999: 12 jídelních sad

2014: 13 jídelních sad

Spotřeba energie* Spotřeba vody*

* Srovnání hodnot zjištěných u běžného programu na 
jednu jídelní sadu. Spotřeba energie u myčky nádobí 
SN 578S03TE a spotřeba vody u myčky nádobí. 

SN 56N596EU z roku 2014 ve srovnání s hodnotami 
spotřeby zjištěnými u běžného programu Eco 50 °C 
srovnatelné myčky Siemens z roku 1999.

–10 %

Energie

Designérský kousek pro vaše nádobí

Dokonalost až do detailu – i u designu. 
Perfektně sladěný design vestavných 
spotřebičů řady iQ700 samozřejmě zahr
nuje i myčku nádobí do odpovídajícího 
designu kuchyně. Váš kuchyňský pomoc
ník se díky shodnému designu a prove
dení, které vás osloví, stává absolutním 
estétem.

Vysoký komfort na všech úrovních: 
koše varioFlex Pro

Náročné mytí teď vyřídíte obratem: 
s pomocí optimalizovaných košů vario
Flex Pro. V novém držáku na sklenice je 
možné snadno umístit i dlouhé sklenice 
a velké nádobí najde vždy své bezpečné 
místo v optimalizovaném dolním koši. 
Tak se z vkládání nádobí stane nejpoho
dlnější umísťování.

Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou 
obsluhu. S pomocí vrchního TFT disple
je je obsluha myčky nádobí intuitivní. 
Vrchní TFT displej v plně integrovaných 
myčkách nádobí je zabudován do vrchní 
hrany dvířek a kromě programových vo
leb zobrazuje také stav programu a další 
důležité informace.

Noční program 50 °C

Díky novému nočnímu programu, při 
kterém je úroveň hlučnosti mytí snížena 
až o 2 dB, budete nerušeně spát celou 
noc. Myčka je při nočním programu stále 
energeticky úsporná a další náklady mů
žete navíc ušetřit využitím levnější noční 
sazby za elektřinu.

Po večeři:  
další skvělý program
Vestavná myčka nádobí iQ700

varioFlex Pro
koše

TFT-Display

40 dB

nightProgram
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Vynikající nápady pro čisté nádobí

Více lesku pouhým zmáčknutím tlačítka: 
speciální funkce „Shine & Dry“

 S funkcí Shine & Dry docílíte pouhým 
stiskem tlačítka zářivých výsledků mytí. Ve 
spolupráci s technologií sušení Zeolith® je 
výsledkem šetrná a energeticky úsporná 
fáze sušení, která dodá vašemu nádobí 
dokonalý vzhled a šetří jeho dekor. Díky 
tomuto speciál nímu systému sušení budou 
vaše skleničky a nádobí nanejvýš šetrně 
a efektivně usušeny.

Modrý bod ukazuje provoz myčky:  
infoLight u plně integrovaných myček

V průběhu celého mytí je na zem promí
tán modrý bod. Tak už z dálky vidíte, jestli 
myčka ještě myje, nebo už skončila.

ecoStar2:  
světový rekordman v úspoře energie

Díky světově jedinečné technologii Zeo
lith® bude vaše nádobí zářivě a úsporně 
suché. Zeolite je přírodní minerál, který 
pohlcuje vlhkost a přeměňuje ji v tepelnou 
energii, která je pak využívaná k energetic
ky nenáročnému sušení nádobí. Díky této 
revoluční technologii jsme docílili nejen 
zářivých výsledků, ale dokázali jsme také 
snížit spotřebu energie na minimum.

Brilantní vyhlídky pro vaše nádobí:  
mytí a sušení na nejvyšší úrovni

Čistě umyto a dokonalý lesk jako výsledek 
sušení: jedinečné myčky nádobí Siemens 
s technologií Zeolith®. Nejen výsledky 
jsou špičkové, také energetická účinnost je 
výstavní – u vybraných přístrojů je dokonce 
10 % pod mezní hodnotou třídy energetické 
účinnosti A+++. Myčka nádobí s technologií 
Zeolith® však nadchne především vynika
jícími výsledky sušení a lesku: u jemných 
sklenic stejně jako u drahého porcelánu, 
hrnců z ušlechtilé oceli nebo praktického 
plastového nádobí. Vynikající výsledky si 
také zaslouží ocenění: Bavorská energetická 
cena 2008, Cena za inovaci v oblasti klima
tu a životního prostředí IKU 2009 a zcela 
aktuálně známka DOBRÝ (2,0) Warentest 
(Test zboží) hovoří samy za sebe.

Ukazuje všechny informace o programu 
na podlahu: timeLight

   U tohoto modelu plně vestavné myčky 
nádobí Siemens je možné vidět ukazatel 
zbývajícího času a průběhu programu, aniž 
by bylo nutné otevírat myčku: inovativní 
timeLight promítá po minutě zbývající čas, 
stav programu a případně i chybové hlášky 
na podlahu ve vaší kuchyni. Tak vám ab
solutně nic neunikne, protože jasně svítící 
projekce je dobře viditelná v jakémkoliv 
čase a na jakékoliv podlaze.

Oceněná inovace

Na světě ojedinělá technologie Zeolith® 
zajišťuje rychlé a energeticky účinné sušení 
nádobí. Využívá přitom schopnosti minerálu 
absorbovat vlhkost a přeměnit ji v tepelnou 
energii. Myčky nádobí značky Siemens se 
sušením Zeolith® byly mnohokrát oceněny 
jako vynikající technologie. Napříkad Bavor
skou energetickou cenou 2008 a Cenou za 
inovaci v oblasti klimatu a životního pro
středí IKU 2009.

Top displej. Top výkon: TFT displej

Inteligentní zobrazení pro zcela snadnou 
obsluhu. S pomocí vrchního TFT displeje 
je obsluha myčky nádobí intuitivní. Vrchní 
TFT displej v plně integrovaných myčkách 
nádobí je zabudován do vrchní hrany dvířek 
a kromě programových voleb zobrazuje také 
stav programu a další důležité informace. 
Vestavné myčky mají navíc TFT displej na 
přední straně.

Světelná kulisa: emotionLight

Dvě LED žárovky umístěné v rámu myčky 
ponoří vaše nádobí do příjemného modrého 
osvětlení. Světlo se automaticky rozsvítí při 
otevření dveří a při zavření se opět vypne.

–10 %

Energie

timeLight TFT-Display

emotionLight

Shine & Dry

infoLightinfoLight
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Automaticky brilantní lesk při každém 
mytí: regenerační elektronika

Je jedno, zda používáte mycí tablety, prá
šek, anebo gel: myčky Siemens automaticky 
přizpůsobují mycí program používanému 
mycímu prostředku. Dosahují tak v nejkrat
ším čase zářivých výsledků mytí i sušení.

Plně rozvine sílu mycího prostředku:  
dávkovací asistent

Díky dávkovacímu asistentovi vypadne mycí 
tableta přímo do malé záchytné misky vpře
du na vrchním koši na nádobí. Cílený proud 
vody rozpustí tabletu kontrolovaně a rychle. 
Mycí prostředek se rozdělí stejnoměrně po 
celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy 
optimálního výsledku mytí. I s dávkovacím 
asistentem můžete samozřejmě nadále pou
žívat práškové a gelové mycí prostředky.

V myčkách Siemens najdete víc  
než jen čisté nádobí

hygienaPlus: jedno plus v hygieně

Funkce hygienaPlus je ideální pro mytí nádob 
a kuchyňských potřeb, u kterých je kladen 
vysoký požadavek na maximální hygienu. 
Jedná se zejména o prkénka na krájení nebo 
dětské láhve. Během fáze oplachu se na 
10 min. zvýší teplota až na 70 °C. Tím dojde 
k odstranění až 99,999 % veškerých bakterií 
a mikrobů.

Nahoře šetrně, dole pod vysokým tlakem: 
intensiveZone

Zapnutím intensiveZone aktivujete u všech 
programů vyšší tlak na tryskách ve spodním 
koši, který si snadno poradí i s vydatnou 
špínou. V horním koši zůstane program ne
pozměněn, a tak bude choulostivé nádobí 
šetrně umyto.

Doživotní záruka na škody způsobené 
vodou: aquaStop®

Bezpečnostní systém aguaStop® zabraňuje 
všem škodám způsobeným vodou – ať už 
na přívodní hadici, nebo kvůli netěsnostem 
ve spotřebiči. Za zaručenou bezpečnost 
v této oblasti ručí Siemens po celou dobu 
životnosti myčky.

Čisté a zářivé za třetinu času: 
varioSpeed Plus

Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus 
se zkrátí doba mytí až o 66 %*. Délka zkrá
ceného času se okamžitě objeví na displeji. 
Výsledkem je optimálně čisté a suché nádo
bí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.

Dvakrát rychlejší mytí a sušení: 
varioSpeed

Stiskem tlačítka varioSpeed se doba mytí 
zkrátí až o 50 %*. Zkrácená doba se ihned 
objeví na ukazateli času zbývajícího do 
konce mytí. Výsledkem je perfektně čisté 
a suché nádobí v nejkratším možném čase.

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.

Specializováno na jemné mytí:  
program sklo 40 °C

Exkluzivní skleničky vyžadují při mytí zvlášt
ní péči. Program sklo 40 °C od Siemens je 
na tyto požadavky přesně nastaven. Nejdří
ve myje skleničky pečlivě, ale důkladně při 
nízkých teplotách. Pro extra šetrné sušení je 
pak na závěr fáze sušení speciálně prodlou
žena. A výsledek uvidíte sami: lesklé skle
ničky, ze kterých budete mít dlouho radost.

Rekordní čas mytí:  
funkce „TurboSpeed 20 min.“

Bezstarostně stolovat, zatímco myčka za 
vás převezme mytí nádobí – s programem 
TurboSpeed 20 min. to není žádný problém! 
Vaše nádobí bude optimálně čisté za pouhých 
20 min., jelikož se myčka v první fázi 25 minut 
předehřívá a pak okamžitě pracuje s vodou 
o teplotě 65 °C. Díky tomu se samotný mycí 
program značně zkrátí a v kuchyni je čisto 
ještě předtím, než se bude podávat dezert.

Optimální výsledek mytí jediným stiskem 
tlačítka: automatický program auto 45–65 °C 

 Po stisknutí speciálního automatického 
tlačítka auto 45–65 °C zkontroluje aquaSen
zor stupeň znečištění vody, stanoví potřeb
né množství napouštěné vody a časový 
okamžik, kdy se napustí čistá voda. Senzor 
kontroluje také teplotu vody a přizpůsobuje 
ji v závislosti na zašpiněné vodě.

auto 3in1

dávkovací
asistent

aquaStop®

45°–65°

varioSpeed
varioSpeed
Plus

intenzivZonehygienePlus

Záruka 10 let proti prorezavění  
vnitřního pláště myček Siemens

U spotřebičů Siemens se můžete vždy 
spolehnout nejen na inovativní techno
logie, ale také na dlouholetou životnost 
a kvalitu. Vnitřní pláště myček Siemens 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé 
oceli za použití speciál ních výrobních 
a svařovacích technologií. Navíc jsou 
chráněny speciální povrchovou úpravou. 
Proto můžeme jako jedni z mála výrobců 
nabídnout 10letou záruku proti proreza
vění vnitřního pláště myčky. 
Bližší informace naleznete na: 
www.siemenshome.bshgroup.com/cz.
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Koše s neomezenými možnostmi 
Systémy košů značky Siemens

Více flexibility. Více možností ukládá
ní nádobí: výškově nastavitelné pří
borové zásuvky varioPlus a varioPro

Příborová zásuvka varioPlus činí 
flexibilnější nejen ukládání nádobí do 
myčky, ale je dokonce sama flexibilně 
nastavitelná. Pomocí výškově nastavi
telných postranních ploch a sklopných 
řad trnů v přední části středového pros
toru vznikne prostor na nože s širokými 
rukojeťmi, sběračky, čajové šálky a malé 
šálky na kávu. Jako doplněk k vlastnos
tem zásuvky varioPlus nabízí zásuvka 

Nejen na příbory, ale také na espresso 
šálky: příborová zásuvka vario

Teleskopická přihrádka na příbory slouží 
jako další úroveň pro odkládání nádobí 
a zaručí vám větší komfort. Je to ideální 
místo pro ukládání příborů, menších 
kuchyňských potřeb či espresso šálků. 
Získejte větší flexibilitu a místo až pro 
deset jídelních souprav!

přborová
zásuvka vario

příborová 
zásuvka 
varioPlus

příborová 
zásuvka 
varioPro

Jednoduchá a rychlá manipulace:  
koše vario

Horní koš je vybaven sklopnými etažéry 
a dvěma řadami sklopných trnů, ve spod
ním koši se dají sklopit až dvě řady trnů. 
Madla na obou dvou koších usnadňují 
vysouvání. 

vario
koše

Každá část nádobí najde své místo:  
koše varioFlex Pro

Koše varioFlex Pro nabízejí dostatek místa 
pro velice pohodlné uložení nádobí. K tomu 
slouží 3 přemístitelné a rozdělitelné etažéry 
v horním koši a také 6 nebo 8 (v závislosti 
na modelu) skládacích řad trnů v horním 
a spodním koši. Každý kus příboru nebo ná
dobí, od nejmenšího po největší, zde najde 
to správné místo. Jako doplněk pro rychlejší 
a individuální přizpůsobení košů vašemu 
výběru nádobí slouží modře označené 
uchopovací prvky pro změnu nastavení. 
Všechny koše varioFlex Pro v myčce nádobí 
iQ700 navíc disponují flexibilními sklopnými 
řadami trnů.

varioFlex Pro
koše

Ještě flexibilnější, aby i těžko skladova
telné nádobí našlo své místo: nové koše 
varioFlex s flexibilními sklopnými trny

Optimalizované varioFlex koše nabízejí při 
skládání nádobí do myčky flexibilní komfort 
na nejvyšší úrovni, a to jak v horním koši, 
kde jsou tři sklopné dělitelné etažéry a dvě 
řady sklopných trnů, tak i v dolním koši se 
sklopným držákem na skleničky. Ještě vyšší 
flexibilitu vám nově poskytují přední sklop
né trny v dolním koši, kde je možné sklopit 
i jen každý druhý trn. Lze tak uložit nejen 
hrnce, pánve, sklenice, talíře a příbory tím, 
že vše sklopíte, ale nově uložíte pohodlně 
i misky a jiné objemnější nádobí rozšířením 
prostoru mezi trny.

varioFlex
koše

Snadná změna výšky i při plném  
zatížení: rackMatic s plným výsuvem

Po stranách horního koše se nacházejí 
speciální páčky. Po jejich stisknutí lze jedno
duše nastavit výšku horního koše ve třech 
výškových stupních. Tento systém ulehčuje 
ukládání nádobí, ale také vyklizení košů.

rackMatic

varioPro se svými modře označenými 
flexibilními částmi ještě větší pomoc 
pro přizpůsobení myčky vašemu indi
viduálnímu uložení nádobí. Ať se jedná 
o normální příbory, vařečky, nebo malé 
nádobí: v optimalizované zásuvce va
rioPro je dostatek místa pro všechno. 
Díky této další úrovni pro uložení nádobí 
získáte automaticky také více místa pro 
větší nádobí.
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*do tloušťky dekorační desky 22 mm

Nekupte první nejlepší.  
Ale tu, která se nejlépe hodí

O 10 % více místa v prostoru pro mytí:  
velkoprostorové myčky nádobí

Velkoprostorové myčky nádobí plně využívají výškový 
prostor moderních kuchyní. O 5 cm zvětšený prostor 
pro mytí vytvoří místo pro vysoké části nádobí ve spod
ním koši. Díky ergonomicky optimalizované vestavbě 
pak můžete vše pohodlně uložit a vyskládat, aniž byste 
se shýbali.

22

31

27

26

29 24

29 34

výška spotřebiče výška spotřebiče

Vestavné myčky nádobí Vestavné myčky nádobí

*v koších varioFlex plus a varioFlex Pro

Maximální výška v cm* Maximální výška v cm*

Výška spotřebiče bez soklu 655–750 mm

Výška spotřebiče bez soklu 705–800 mm

Výška myčky v mm*
Výška 
soklu

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

90 81,5 86,5

95 81,5 81,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

200 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

205 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

210 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

215 81,5 81,5 86,5 86,5

220 81,5 86,5

81,5 86,5 *do tloušťky dekorační desky 22 mm

Legenda

Vestavná myčka o výšce 81,5–87,5 cm Vestavná myčka o výšce 86,5–92,5 cm

výška 
spotřebiče

výška 
spotřebiče 
bez soklu

výška
soklu

Dodatečné informace pro vestavbu standardních myček
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Plně vestavné myčky s technologií sušení Zeolith®
speedMatic s technologií sušení Zeolith®: ecoStar2 iQ700 speedMatic s technologií sušení Zeolith®: ecoStar2  iQ700

 

Sušení Voda

emotionLight

příborová 
zásuvka 
varioProtimeLight

varioFlex Pro
koše

13 Sušení Voda

9,5 L

emotionLight

příborová 
zásuvka 
varioProtimeLight

varioFlex Pro
koše

14

Model SN 678X03TE s černým ovládacím panelem 31 990 Kč* SN 678X02TE s černým ovládacím panelem 31 490 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+++ (–10 %) / A
■■ kapacita: 13 jídelních sad
■■ energie/voda2): 211 kWh/2100 l
■■ energie/voda3): 0,73 kWh/7,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

■■  energetický štítek1): A+++ / A
■■  kapacita: 14 jídelních sad 
■■  energie/voda2): 237 kWh / 2660 l
■■  energie/voda3): 0,83 kWh / 9,5 l
■■  hlučnost: 42 dB (re 1 pW) (při nočním programu 40 dB(A) re 1 pW)

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 8: auto 35–45 °C, auto 45–65 °C, auto 65–75 °C, 
Eco 50 °C, noční program 50 °C, sklo 40 °C, SC 45 °C, předmytí

■■  počet speciálních fukncí 5: shine&dry, intensiveZone, varioSpeed 
Plus, ½náplň, hygienaPlus

■■  8 programů: auto 35–45 °C, auto 45–65 °C, auto 65–75 °C, 
Eco 50 °C, noční program 50 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí 

■■  5 speciálních funkcí: shine&dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, 
½náplň, hygienaPlus 

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ �systém hospodaření s vodou
■■  aquaSenzor / senzor naplnění
■■  výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ �aquaStop s doživotní zárukou
■■ �zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ systém sušení Zeolith®
■■  barevný TFT displej s vysokým rozlišením
■■  timeLight
■■ textový ukazatel průběhu mytí
■■  emotionLight (modrý)
■■  příborová zásuvka varioPro
■■ dotykové ovládání
■■  varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými 
uchopovacími částmi

■■  barva košů: stříbrná
■■  výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■  počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (6/8)
■■  dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■  hodiny
■■ dveře se servozámkem

■■ systém sušení Zeolith®
■■  barevný TFT displej s vysokým rozlišením
■■  timeLight
■■ textový ukazatel průběhu mytí
■■  emotionLight (modrý)
■■  příborová zásuvka varioPro
■■ dotykové ovládání
■■  varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými 
uchopovacími částmi

■■  barva košů: stříbrná
■■  výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■  počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (6/8)
■■  dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■  hodiny
■■ dveře se servozámkem

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

■■ spotřebiče:   815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče: 815 – 875 × 598 × 550 mm (bez madla)

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

■■  SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■  SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce    
■■  SZ 73100, koš na příbory   
■■  SZ 72010, prodloužení přívodní a odpadní hadice   
■■  SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)   
■■  SZ 73055, dekorační dveře (81,5 cm)   
■■  SZ 73010, sklopné panty speedMatic 

Plně vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ500

 

  Sušení   Voda

9,5 L

  14    
varioFlex-
koše

varioSpeed
Plus     timeLight   openAssist   Novinka

Model SN 658D02ME s černým ovládacím panelem  28 990 Kč*

Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, 
předmytí

■■  počet speciálních fukncí 4: intensivePlus, varioSpeed, hygiena
Plus, extra sušení

■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ openAssist – otvírání bez použití madla
■■ timeLight – textový ukazatel průběhu mytí

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

Výhody

 Více flexibility. Více možností ukládání nádobí: výškově 
nastavitelné příborové zásuvky varioPlus a varioPro
Příborová zásuvka varioPlus činí flexibilnější nejen ukládání 
nádobí do myčky, ale je dokonce sama flexibilně nastavitelná. 
Pomocí výškově nastavitelných postranních ploch a sklopných 
řad trnů v přední části středového prostoru vznikne prostor na 
nože s širokými rukojeťmi, sběračky, čajové šálky a malé šálky 
na kávu. Jako doplněk k vlastnostem zásuvky varioPlus nabízí 
zásuvka varioPro se svými modře označenými flexibilními částmi 
ještě větší pomoc pro přizpůsobení myčky vašemu individuál
nímu uložení nádobí. V optimalizované zásuvce varioPro je 
dostatek místa pro všechno. 

příborová 
zásuvka 
varioPro

Každá část nádobí najde své místo: koše varioFlex Pro
Koše varioFlex Pro nabízejí dostatek místa pro velice 
pohodlné uložení nádobí. K tomu slouží 3 přemístitelné 
a rozdělitelné etažéry v horním koši a také 6 nebo 8 (v závis
losti na modelu) skládacích řad trnů v horním a spodním koši. 
Každý kus příboru nebo nádobí, od nejmenšího po největší, 
zde najde to správné místo. Jako doplněk pro rychlejší a indi
viduální přizpůsobení košů vašemu výběru nádobí slouží 
modře označené uchopovací prvky pro změnu nastavení. 
Všechny koše varioFlex Pro v myčce nádobí iQ700 navíc dis
ponují flexibilními sklopnými řadami trnů.

varioFlex Pro
koše

ecoStar2: světový rekordman v úspoře energie
Díky světově jedinečné technologii Zeolith® bude vaše nádobí 
zářivě a úsporně suché. Zeolite je přírodní minerál, který pohl
cuje vlhkost a přeměňuje ji v tepelnou energii, která je pak 
využívaná k energeticky nenáročnému sušení nádobí. Díky této 
revoluční technologii jsme docílili nejen zářivých výsledků, ale 
dokázali jsme také snížit spotřebu energie na minimum.

Čisté a zářivé za třetinu času: varioSpeed Plus
 Pouhým stiskem tlačítka varioSpeed Plus se zkrátí doba mytí 
až o 66 %*. Délka zkráceného času se okamžitě objeví na 
displeji. Vý ledkem je optimálně čisté a suché nádobí v nej
kratším možném čase.

varioSpeed
Plus

*Neplatí pro rychlý program a předmytí.

Ukazuje všechny informace o programu na podlahu: timeLight
U tohoto modelu plně vestavné myčky nádobí Siemens je 
možné vidět ukazatel zbývajícího času a průběhu programu, 
aniž by bylo nutné otevírat myčku: inovativni timeLight pro
mítá po minutě zbývající čas, stav programu a případně 
i chybové hlášky na podlahu ve vaší kuchyni. Tak vám abso
lutně nic neunikne, protože jasně svítící projekce je dobře 
viditelná v jakémkoliv čase a na jakékoliv podlaze.

timeLight

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 131
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Plně vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ500 speedMatic  iQ300

 

  Sušení   Voda

9,5 L

  13  
varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     timeLight   Novinka  

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  
varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     varioPanty   timeLight   Novinka  

Model SN 658X03IE s černým ovládacím panelem   25 990 Kč* SX 736X03ME nerez  26 990 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 86,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 13 jídelních sad
■■ energie/voda2): 262 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,92 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, 
předmytí

■■  počet speciálních fukncí 4: intensivePlus, varioSpeed, hygiena
Plus, extra sušení

■■ program péče o myčku

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče 

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ timeLight – textový ukazatel průběhu mytí

■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight: optický ukazatel průběhu programu

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče: 865–925 × 598 × 550 mm
■■ varioPanty – řešením pro nejmenší možné mezery 
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73100, koš na příbory
■■ SZ 73001, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty
■■ SZ 73055, dekorační dveře

výška spotřebiče

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ300 speedMatic  iQ300

 

  Sušení   Voda

9,5 L

  13  
varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     timeLight   Novinka  

  Sušení   Voda

9,5 L

  14     

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     varioPanty   Novinka  

Model SN 636X02IE nerez  25 990 Kč* SN 736X03ME nerez   24 990 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+++/A
■■ kapacita: 13 jídelních sad
■■ energie/voda2): 234 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,82 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ timeLight – textový ukazatel průběhu mytí

■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight: optický ukazatel průběhu programu

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ varioPanty – řešením pro nejmenší možné mezery 
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73001, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 131
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Plně vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ300 speedMatic  iQ300

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     Novinka  

  Sušení   Voda

9,5 L

  13  
varioFlex-
koše

varioSpeed
Plus     Novinka  

Model SN 636X03ME nerez  23 990 Kč* SN 636X03IE nerez  21 990 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 13 jídelních sad
■■ energie/voda2): 262 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,92 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 4565 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight: optický ukazatel průběhu programu

■■ varioFlex mycí koše
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight: optický ukazatel průběhu programu

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73001, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Plně vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ300 speedMatic  iQ300

 

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     Novinka  

  Sušení   Voda

9,5 L

  12  
varioFlex-
koše

varioSpeed
Plus     Novinka  

Model SN 636X00ME nerez   19 990 Kč* SN 636X01GE nerez  17 990 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 12 jídelních sad
■■ energie/voda2): 258 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,9 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, 
Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C

■■ 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení
■■ program péče o myčku

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 4565 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight: optický ukazatel průběhu programu

■■ varioFlex mycí koše
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ infoLight: optický ukazatel průběhu programu

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73001, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 131

118 119



Vestavné myčky – 60 cmVestavné myčky – 60 cm
speedMatic iQ500 speedMatic  iQ300

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  
příborová 
zásuvka 
varioPro

varioFlex Pro
koše  

varioSpeed
Plus      

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     Novinka  

Model SN 56N597EU nerez 25 990 Kč* SN 536S03ME nerez  22 990 Kč*

Typ ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  6 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, jemný 
40 °C, TurboSpeed 20min., předmytí

■■  4 speciální funkce: extra sušení, intensiveZone, varioSpeed Plus, 
hygienaPlus

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém hospodaření s vodou

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■  zamezení otevření spotřebiče, blokace tlačítek

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ příborová zásuvka varioPro
■■ varioFlex Pro mycí koše
■■ barva košů: stříbrná s úchytem
■■  výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (6x)
■■ sklopné trny v dolním koši (6x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem

■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ elektronický ukazatel průběhu mytí

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:   815–875 × 598 × 550 mm
■■  výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 73100,  variabilní koš na příbory
■■  SZ 72010,  prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■  SZ 73005,  nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73010, sklopné panty
■■ SZ 73125, nerezové dekorační dveře + sokl
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

speedMatic s technologií sušení Zeolith®: ecoStar2  iQ700 speedMatic  iQ500

Sušení Voda 13

příborová 
zásuvka 
varioPro

varioFlex Pro
košeemotionLight

varioSpeed
Plus

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  

varioFlex-
koše       Novinka  

Model SN 578S03TE nerez 30 990 Kč* SN 558S02ME nerez  26 990 Kč*

Typ ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■  energetický štítek1): A+++ (–10 %) / A
■■  kapacita: 13 jídelních sad 
■■  energie/voda2): 211 kWh / 2100 l
■■  energie/voda3): 0,73 kWh / 7,5 l
■■  hlučnost: 44 dB (re 1 pW) (při nočním programu 42 dB(A) re 1 pW)

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  8 programů: auto 35–45 °C, auto 45–65 °C, auto 65–75 °C, Eco 
50 °C, noční program 50 °C, sklo 40 °C, krátký 45 °C, předmytí

■■  5 speciálních funkcí: shine&dry, intensiveZone, varioSpeed Plus, 
½náplň, hygienaPlus

■■  počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, 
předmytí

■■  počet speciálních fukncí 4: intensivePlus, varioSpeed, hygiena
Plus, extra sušení

■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■  systém sušení Zeolith
■■ �systém hospodaření s vodou
■■  aquaSenzor / senzor naplnění
■■  výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ �aquaStop s doživotní zárukou
■■ �zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■  barevný TFT displej s vysokým rozlišením
■■  emotionLight (modrý)
■■  příborová zásuvka varioPro
■■ dotykové ovládání
■■  varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými 
uchopovacími částmi

■■  barva košů: stříbrná
■■  výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■  počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (6/8)
■■  dávkovací asistent
■■  časová předvolba: 1–24 hod.
■■  hodiny
■■  dveře se servozámkem

■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ Piezo – touchControl ovládání
■■ elektronický ukazatel průběhu mytí

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:   815 – 875 × 598 × 573 mm
■■ �včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■  SZ 73300, držák na skleničky na víno 
■■  SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce    
■■  SZ 72010, prodloužení přívodní a odpadní hadice   
■■  SZ 73010, sklopné panty speedMatic   
■■  SZ 73125, nerezové dekorační dveře + sokl    
■■  SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)   
■■ SZ 73100, koš na příbory

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 131
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Vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ300 speedMatic  iQ300

 

  Sušení   Voda

9,5 L

  13    

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     Novinka  

  Sušení   Voda

9,5 L

  14  

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     Novinka  

Model SN 536S02IE nerez  21 990 Kč* SN 536S00ME nerez  21 990 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+++/A
■■ kapacita: 13 jídelních sad
■■ energie/voda2): 234 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,82 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 14 jídelních sad
■■ energie/voda2): 266 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,93 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

■■  počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, 
Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C

■■ 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ elektronický ukazatel průběhu mytí

■■ varioFlex mycí koše
■■ vario příborová zásuvka
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ elektronický ukazatel průběhu mytí

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73001, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce
■■ SZ 73010, sklopné panty

Vestavné myčky – 60 cm
speedMatic  iQ300

  Sušení   Voda

9,5 L

  12  

varioFlex-
koše  

varioSpeed
Plus     Novinka  

Model SN 536S01GE nerez  17 990 Kč*
Typ ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 12 jídelních sad
■■ energie/voda2): 258 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,9 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 46 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 4565 °C, Eco 50 °C, 
sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí

■■ 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, intensiveZone, extra sušení
■■ program péče o myčku

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex mycí koše
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (2x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ akustický signál ukončení programu
■■ elektronický ukazatel průběhu mytí

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 598 × 550 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73001, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73300, držák na skleničky na víno
■■ SZ 73640, set pro mytí skleniček na stopce

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 131

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

122 123



Výbava 60cm myček nyní na 45 cm: 
nová řada 45cm myček Siemens

Nová 45cm myčka dokazuje, že při mytí 
nádobí na velikosti nezáleží. Sice je 
o 15 cm menší a šetří místem, ale svou  
výbavou se vyrovná 60cm myčce. Od 
funkce varioSpeed přes automatický 
program auto 45–65 °C, moderní sys
tém košů s příborovou zásuvkou vario 
až ke světové novince duoPower® ostři
kovacímu ramenu – s touto inovativní 
technologií podávají nové 45cm myčky 
obdivuhodný výkon a dosahují nejlepších 
hodnot ve spotřebě energie.

šířka přístroje

Zdvojený účinek mytí:  
ostřikovací rameno duoPower®

Siemens vyvinul jako první na světě 
systém zdvojeného ostřikovacího rame
ne. Dvě ostřikovací ramena v horním koši 
zaručují optimální cirkulaci vody do všech 
míst koše. Na každém centimetru může 
být garantovaný perfektní účinek mytí, 
a to i v horním koši, který je nyní o 4 cm 
hlubší.

Optimální spotřeba vody, perfektní 
výkon: 9 jídelních sad, jen 8,5 litrů vody

V nových 45cm myčkách speedMatic 
umyjete až 10 kompletních jídelních 
souprav při spotřebě pouhých 9,5 l vody 
nebo 9 jídelních souprav při spotřebě 
8,5 l vody ve standardním programu, 
záleží jen na vás, pro jaký model se roz
hodnete. Navíc menší spotřeba vody 
znamená snížení spotřeby energie.

Voda

8,5 L

Perfektní výkon – nejen v kvalitě mytí:  
třída spotřeby energie A+++

Díky nejmodernější senzorické techno
logii a dalším inovativním řešením šetří 
nové 45cm myčky nejen vodu, ale také 
spotřebu energie. Za výborný výkon 
a efektivní využívání energie byly nové 
45cm myčky vyznamenány třídou spotře
by A+++.

Nejen na příbory, dokonce i na espres
so šálky: příborová zásuvka vario

Teleskopická přihrádka na příbory slouží 
jako další úroveň pro odkládání nádobí 
a zaručuje větší komfort. Je to ideální 
místo pro ukládání příborů, menších 
kuchyňských potřeb či espresso šálků. 
Získejte větší flexibilitu a místo až pro 
10 jídelních souprav!

rackMatic

Snadná změna výšky i při plném  
zatížení: rackMatic s plným výsuvem

 Po stranách horního koše se nacházejí 
speciální páčky. Po jejich stisknutí lze jed
noduše nastavit výšku horního koše ve 
třech výškových stupních. Tento systém 
ulehčuje ukládání nádobí, ale také vyklí
zení košů.

Účinný, s dlouhou životností a tichý:  
iQdrive motor

Nízká spotřeba energie při stejném 
výkonu, krátké programy s perfektními 
výsledky mytí, a navíc příjemně tichý – to 
vše není pro nový iQdrive motor žádný 
problém. Další důležitou výhodou je jeho 
minimální opotřebovávání.

Ukazuje všechny informace  
o programu na podlahu: timeLight 

 U tohoto modelu plně vestavné myčky 
nádobí Siemens je možné vidět ukazatel 
zbývajícího času a průběhu programu, 
aniž by bylo nutné otevírat myčku: inova
tivní timeLight promítá po minutě zbýva
jící čas, stav programu a případně i chy
bové hlášky na podlahu ve vaší kuchyni. 
Tak vám absolutně nic neunikne, protože 
jasně svítící projekce je dobře viditelná 
v jakémkoliv čase a na jakékoliv podlaze.

Nejméně místa.  
Nejvyšší výkon
speedMatic45
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Plně vestavné myčky – 45 cm
speedMatic iQ500 speedMatic iQ500

 

Sušení Voda

9,5 L

varioSpeed
Plus

varioFlex Pro
košetimeLight

příborová 
zásuvka 
varioPro

10 Sušení Voda

8,5 L

varioSpeed
Plus

varioFlex
košeinfoLightinfoLight

9

Model SR 66T097EU s nerezovým ovládacím panelem 20 990 Kč* SR 65N031EU se stříbrným ovládacím panelem 16 790 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A++/A
■■ kapacita: 10 jídelních sad
■■ energie/voda2): 211 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,75 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (re 1 pW)

■■ energetický štítek1): A+/A
■■ kapacita: 9 jídelních sad
■■ energie/voda2): 220 kWh/2380 l
■■ energie/voda3): 0,78 kWh/8,5 l
■■ hlučnost: 46 dB (re 1 pW)

Programy  
a speciální 
funkce

■■  6 programů: auto 35–45 °C, auto 45–65 °C, auto 65–75 °C, 
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí

■■  4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, ½náplň, 
hygienaPlus

■■  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, rych
lý 45 °C, předmytí

■■ 2 speciální funkce: varioSpeed Plus, ½náplň

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ timeLight – textový ukazatel průběhu mytí
■■ příborová zásuvka varioPro
■■  varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými ucho
povacími částmi

■■ barva košů: stříbrná
■■ výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■ počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (3/4)
■■ dávkovací asistent 
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dveře se servozámkem

■■ infoLight – ukazatel průběhu mytí
■■ akustický signál ukončení programu
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ varioFlex – flexibilní systém košů
■■ barva košů: stříbrná
■■ výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■ počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (2/2)
■■ dávkovací asistent 
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dveře se servozámkem

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 450 × 550 mm (bez madla)
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 450 × 550 mm (bez madla)
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 73300 držák sklenic
■■ SZ 73010 sklopné panty
■■ SZ 72010 prodloužení systému aquaStop

■■ SZ 73300 držák sklenic
■■ SZ 73010 sklopné panty
■■ SZ 73005 vyrovnávací + upevňovací sada
■■ SZ 72010 prodloužení systému aquaStop

Plně vestavná myčka – 45 cm
speedMatic iQ300

 

 

Sušení Voda

9,5 L

varioFlex
koše

9

Model SR 64E031EU s černým ovládacím panelem 14 690 Kč*
Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+/A
■■ kapacita: 9 jídelních sad
■■ energie/voda2): 220 kWh/2660 l
■■ energie/voda3): 0,78 kWh/9,5 l
■■ hlučnost: 48 dB (re 1 pW)

Programy  
a speciální 
funkce

■■ 4 programy: intenzivní 70, eco 50, rychlý 45, předmytí
■■ speciálních funkce: varioSpeed

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ akustický signál ukončení programu
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ varioFlex – flexibilní systém košů
■■ barva košů: stříbrná
■■ výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■ počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (2/2)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dveře se servozámkem

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 x 450 x 550 mm (bez madla)
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 73300 držák sklenic
■■ SZ 73010 sklopné panty
■■ SZ 73005 vyrovnávací + upevňovací sada
■■ SZ 72010 prodloužení systému aquaStop

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 132

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Vestavné myčky – 45 cm
speedMatic s technologií sušení Zeolith®: ecoStar2 iQ500 speedMatic iQ500

 

Sušení Voda

9,5 L

Novinka

varioFlex-
koše

varioSpeed
Plus

10 Sušení Voda

9,5 L

varioSpeed
Plus

varioFlex Pro
koše

příborová 
zásuvka 
varioPro

10 

Model SR 56T598EU s nerezovým ovládacím panelem 22 990 Kč* SR 56T597EU s nerezovým ovládacím panelem 20 990 Kč*

Typ ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+++/A
■■ kapacita: 10 jídelních sad
■■ energie/voda2): 188 kWh / 2660 l
■■ energie/voda3): 0,66 kWh / 9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A++ / A
■■ kapacita: 10 jídelních sad
■■ energie/voda2): 211 kWh / 2660 l
■■ energie/voda3): 0,75 kWh / 9,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (re 1 pW)

Programy  
a speciální 
funkce

■■  počet programů 6: auto 35–45 °C, auto 45–65 °C,  
auto 65–75 °C, Eco 50 °C, noční program 50 °C, rychlý 45 °C

■■  4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, ½náplň, 
hygienaPlus

■■  6 programů: auto 35–45 °C, auto 45–65 °C, auto 65–75 °C, 
Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí

■■  4 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, ½náplň, 
hygienaPlus

Technologie 
mytí a sušení

■■ systém sušení Zeolith®
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ speedMatic hydraulický systém
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ systém ochrany skla
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ varioFlex Pro mycí koše
■■ příborová zásuvka varioPro
■■ výškově nastavitelný horní koš se systémem rackMatic (3nás.)
■■ sklopné trny v horním koši (3x)
■■ sklopné trny v dolním koši (4x)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ dvířka se servozámkem
■■ elektronický ukazatel průběhu mytí

■■ ukazatel průběhu mytí
■■ příborová zásuvka varioPro
■■  varioFlex Pro – flexibilní systém košů s modře označenými ucho
povacími částmi

■■ barva košů: stříbrná
■■ výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■ počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (3/4)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dveře se servozámkem

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 448 × 573 mm
■■ výškově nastavitelné zadní nožičky
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 × 450 × 550 mm (bez madla)
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 72010, prodloužení přívodové a odtokové hadice
■■ SZ 73005, nerezová krycí lišta na těsnění speedMatic (81,5 cm)

■■ SZ 73300 držák sklenic
■■ SZ 73145 koš na příbory
■■ SZ 73005 vyrovnávací + upevňovací sada
■■ SZ 72010 prodloužení systému aquaStop   

speedMatic iQ500 speedMatic iQ300
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Model SR 55M536EU s nerezovým ovládacím panelem 18 390 Kč* SR 55E507EU s nerezovým ovládacím panelem 16 790 Kč*

Typ ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm ■■ plně vestavná myčka nádobí, 81,5 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+ / A
■■ kapacita: 9 jídelních sad
■■ energie/voda2): 220 kWh / 2380 l
■■ energie/voda3): 0,78 kWh / 8,5 l
■■ hlučnost: 44 dB (re 1 pW) 

■■ energetický štítek1): A+ / A
■■ kapacita: 9 jídelních sad
■■ energie/voda2): 220 kWh / 2660 l
■■ energie/voda3): 0,78 kWh / 9,5 l
■■ hlučnost: 46 dB (re 1 pW)

Programy  
a speciální 
funkce

■■  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 4565 °C, Eco 50 °C, sklo 
40 °C, rychlý 45 °C

■■ 3 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed Plus, ½náplň

■■  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 4565 °C, eco 50 °C, rychlý 
45 °C, předmytí

■■ 2 speciální funkce: intensiveZone, varioSpeed

Technologie 
mytí a sušení

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

■■ speedMatic hydraulický systém
■■ ostřikovací ramena duoPower v horním koši
■■ aquaSenzor / senzor naplnění
■■ výměník tepla
■■ samočištění plochého sítka

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■ ukazatel průběhu mytí
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ varioFlex – flexibilní systém košů
■■ barva košů: stříbrná
■■ výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■ počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (2/2)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dveře se servozámkem

■■ ukazatel průběhu mytí
■■ koš na příbory v dolním koši
■■ systém košů Vario
■■ barva košů: stříbrná
■■ výškově nastavitelný horní koš pomocí 3násobného rackMatiku
■■ počet sklopných řad trnů v horním/dolním koši (2/2)
■■ dávkovací asistent
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dveře se servozámkem

Rozměry  
V × Š × H
Montáž

spotřebiče:  815–875 × 450 × 550 mm (bez madla)
■■ včetně ochranného plechu proti páře

spotřebiče:  815–875 ×450 ×550 mm (bez madla)
■■ včetně ochranného plechu proti páře

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 73005 vyrovnávací + upevňovací sada
■■ SZ 72010 prodloužení systému aquaStop

■■ SZ 73300 držák sklenic
■■ SZ 73005 vyrovnávací + upevňovací sada
■■ SZ 72010 prodloužení systému aquaStop

Vestavné myčky – 45 cm

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 132

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Vestavné kompaktní myčky
Kompaktní myčka speedMatic, nika 60 cm iQ500 Kompaktní myčka speedMatic, nika 45 cm iQ500

 

Sušení Voda

varioSpeed
Plus

8 Sušení Voda

varioSpeed
Plus

6

Model SC 76M541EU 21 890 Kč* SK 75M521EU 20 990 Kč*
Typ kompaktní myčka nádobí, nika 60 cm kompaktní myčka nádobí, nika 45 cm

Výkon  
a spotřeba

■■ energetický štítek1): A+/A
■■ kapacita: 8 jídelních sad
■■ energie/voda2): 205kWh / 2520 l
■■ energie/voda3): 0,72kWh / 9 l
■■ hlučnost: 45 dB (A) re 1 pW

■■ energetický štítek1): A+/A
■■ kapacita: 6 jídelních sad
■■ energie/voda2): 174kWh / 2240 l
■■ energie/voda3): 0,61kWh / 8 l
■■ hlučnost: 47 dB (A) re 1 pW

Programy  
a speciální 
funkce

■■  6 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C,  
jemný 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí

■■  speciální funkce:  
varioSpeed Plus, hygienaPlus, intenziveZone, extra sušení

■■  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C,  
jemný 40 °C, rychlý 45 °C

■■ speciální funkce: varioSpeed Plus, hygienaPlus

Technologie 
mytí a sušení

■■ aquaSenzor / senzor naplnění ■■ aquaSenzor / senzor naplnění

Bezpečnost ■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

■■ aquaStop s doživotní zárukou
■■ zamezení otevření spotřebiče

Komfort ■■  flexibilní systém košů, barva: stříbrná, sklopné řady trnů, varia
bilní koš na příbory, etažér na odkládání šálků

■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dvířka se servozámkem

■■  flexibilní systém košů, barva: stříbrná, sklopné řady trnů, varia
bilní koš na příbory, etažér na odkládání šálků

■■ elektronický ukazatel času v minutách
■■ časová předvolba: 1–24 hod.
■■ dvířka se servozámkem

Rozměry  
V × Š × H
Montáž 

spotřebiče: 595 × 595 × 500 mm
■■ včetně ochranného plechu proti páře
■■ včetně prodloužení aquaStopu

spotřebiče:  454 × 595 × 500 mm
■■ včetně ochranného plechu proti páře
■■ včetně prodloužení aquaStopu

Zvláštní 
příslušenství

■■ SZ 78100, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů
■■ SZ 73145, koš na příbory

■■ SZ 78100, speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů

Vestavné myčky
Rozměrové výkresy

Sklopné panty

SZ 73010  Rozměry v mm 

 SR 5...  Rozměry v mmSN 5.../SE 5...  Rozměry v mm

SR 6...  Rozměry v mm

 SX 5...  Rozměry v mm

SX 6...  Rozměry v mm SN 6.../SE 6...  Rozměry v mm

 Vestavná myčka, 45 cm

 XXL plně vestavná myčka, 60 cm Plně vestavná myčka, 60 cm

Vestavná myčka, 60 cm

 Plně vestavná myčka, 45 cm

XXL vestavná myčka, 60 cm 

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2) Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při připojení na studenou vodu (včetně spotřeby energie v režimu Stand by).
3) Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ Eco 50 °C.
Rozměrové výkresy na str. 172

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze 
orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

130 131



Možné kombinace kompaktních myček 
s ostatními spotřebiči

Druhá 
kompaktní 
myčka

Vestavné 
trouby

Mikrovlnné 
trouby

Vestavný 
kávovar

Indukční  
varné 
desky

Indukční 
varné  
desky

Plynové 
varné 
desky

Kompaktní myčka (další) l l l l – – –

Kompaktní myčka (nad) l l1) l l1) – – –

Kompaktní myčka (pod) l l l2) l l3) l4) l3)

Vestavné kompaktní myčky
Rozměrové výkresy

SC 76M540E, SC 76M541EU  Rozměry v mm 

Vestavná kompaktní  
myčka, nika 60 cm

SK 75M520EU, SK 75M521EU  Rozměry v mm 

Vestavná kompaktní  
myčka, nika 45 cm

SC 76M540E, SC 76M541EU  Rozměry v mm 

Vestavná kompaktní  
myčka, nika 60 cm

SK 75M520EU, SK 75M521EU  Rozměry v mm 

Vestavná kompaktní  
myčka, nika 45 cm

Vestavná kompaktní  
myčka, nika 60 cm

SC 76M540E, SC 76M541EU  Rozměry v mm 

Vestavná kompaktní  
myčka, nika 45 cm

SK 75M520EU, SK 75M521EU  Rozměry v mm 

l�= lze kombinovat   – = nelze kombinovat
1) Dodržujte vůli pro přívodní a odpadní hadice.
2) Stejné omezení jako při instalaci parních trub. Vezměte prosím na vědomí instalační pokyny pro mikrovlnné trouby.
3) Minimální vzdálenost mezi horní pracovní deskou a horním okrajem čelního panelu = 60 mm. Je nutné použít ochranný plech.
4) Minimální vzdálenost mezi horní pracovní deskou a horním okrajem čelního panelu = 65 mm. Je nutné použít ochranný plech.

SR... (45 cm široké myčky)

 •  Součástí dodávky plně vestavných myček nádobí jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že 
máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem 
zákaznickém servisu.

 •  Součástí dodávky vestavných myček nádobí jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte 
obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaz
nickém servisu.

 

SN... / SX... (60 cm široké myčky)

 •  Součástí dodávky plně vestavných myček nádobí vysokých 86,5 cm i 81,5 cm jsou dveřní panty o nosnosti dvířek od 3 kg 
do 10 kg. Náhradní dveřní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně ve
stavných myček s hlučností ≥40dB. Pro modely ≤39 dB dveřní panty o vyšší nosnosti nejsou k dispozici.

 •  U všech ostatních 60cm myček nádobí jsou dodávány dveřní panty o nosnosti dvířek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že 
máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem 
zákaznickém servisu.

Obecná poznámka:

 Výměnu dveřních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik. Hmotnost obložení dveří musí být rozložena 
rovnoměrně.

Informace o dveřních pantech

Příslušenství Siemens. Pěkné a praktické

Obr. 3   SZ 73000

Držák na láhve
S tímto držákem, který může být 
uchycen do všech spodních košů 
myček Siemens, se vaše vázy 
a láhve již nikdy více nepřevrh
nou.

Obr. 5   SZ 73000

Přídavný koš na příbory
Tento malý koš je mimořádně 
flexibilní, jelikož ho můžete 
umístit kdekoliv v horním koši.

Obr. 6   SZ 73000

Držák malých předmětů
Malé lehké plastové části jako 
např. kelímky nebo víčka bývají 
často během mytí proudem vody 
převrhnuty nebo přemístěny ze 
svého místa. Nový držák malých 
předmětů upevníte na horním 
koši a malé předměty optimálně 
upevníte.

Obr. 4   SZ 73000

Ostřikovací hlava na plechy
Speciální vynález Siemens:
jednoduše vyjměte horní koš 
a nasaďte ostřikovací hlavu na 
přívod vody. Pečicí plechy, tukové 
filtry odsavačů nebo velké pečicí 
formy tak můžete pohodlně umýt 
v myčce.

SET (SZ 73000)

Zvláštní příslušenství k myčkám nádobí

Obr. 9 a   SZ 73010

Obr. 9 b   SZ 73010

Sklopné panty
(SZ 73010)
I při výšce niky až 92 cm můžete 
dvířka plně vestavné myčky bez
problémově otevřít: pant je uchy
cen na spodní hraně myčky. Na 
panty potom nainstalujete spodní 
část nábytkové lišty.

Obr. 11   SZ 73055

Nerezové dekorační dveře pro 
plně vestavné myčky 
(SZ 73055)
Nerezové dekorační dveře můžete 
použít, resp. vyměnit za origi
nální (většinou dřevěné) obložení 
dveří u plně vestavných myček. 
(šířka 59 cm, výška 71,9 cm).

Obr. 13   SZ 72010

Prodloužení hadic aquaStop
(přívodní i odpadní hadice)

Speciální koš pro sklenice na 
stopce nebo drobné nádobí
(SZ 73640)
Pro vybrané 60cm myčky se 
sklopnými trny ve spodním koši:
s tímto speciálním košem 
můžete mýt bezpečně a šetrně 
jak sklenice na dlouhé stopce, 
tak také např. kávovou soupravu.

Obr. 1   SZ 78100/SZ 73001

Speciální kazeta na mytí  
stříbrných příborů
(SZ 78100/SZ 73001)
Hliníková kazeta chrání vaše 
cenné stříbrné příbory proti 
korozi. Jednoduše vložte kazetu 
do koše na příbory.

Obr. 2   SZ 73125

Nerezové dekorační dveře + 
sokl pro vestavné myčky
(SZ 73125)
Nerezové dekorační dveře a sokl 
můžete použít jako náhradu, 
resp. výměnu za originální (vět
šinou dřevěné) obložení dvířek 
vestavných 60cm myček.
Předpoklad:
(výška dveří 72 cm, výška niky 
81–87 cm).

Obr. 10   SZ 73100

Variabilní koš na příbory pro 
všechny myčky Siemens o šířce 
60 cm.

Obr. 2   SZ 73640
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Volbou produktu Siemens zároveň volíte 
dostupnost odborného a profesionálního 
servisního týmu po celou dobu životnosti 
spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobře 
školené specialisty připravené pro odbor
nou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný 
důraz jako na kvalitu svých spotřebičů  

klademe i na náš servis. Žádný jiný servis 
nezná spotřebiče Siemens lépe než my. 
Znalosti našich techniků jsou podložené pra
videlným školením a tréninkem na Siemens 
spotřebičích a zkušenostmi s technickým 
testováním, diagnostikou spotřebičů spolu 
s používáním měřicích přístrojů.

Vaše spokojenost s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku 
spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Siemens.

5 hvězd = vynikající 
Výsledky ankety pořádané v roce 2015 mezi našimi koncovými uživateli

Celková spokojenost se servisem

4,64

Bližší informace o servisních 
službách najdete na našem 
webu po oskenování QR kódu.

Servisní síť Siemens: 
nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe Naše služby

Rychlé dodávky náhradních dílů
Dodáváme náhradní díly a příslušenství do dvou 
pracovních dní od objednání.

Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Jako výrobce používáme výhradně originální náhradní 
díly. Jsme schopni je dodávat po mnoho let i po 
ukončení výroby spotřebiče.

Vždy nablízku
Naše široká servisní síť je zárukou toho,  
že odborná pomoc je vždy nablízku.

Příslušenství 
Využijte naši rozsáhlou řadu příslušenství a vyzkoušejte 
čisticí a ošetřující přípravky pro svůj Siemens spotřebič. 
Stačí zavolat nebo objednat emailem. Objednávejte na 
telefonu +420 251 095 556 či emailu dily@bshg.com.

Dva roky záruka
Při koupi vám na spotřebič Siemens poskytneme dva roky 
záruky, na případnou opravu poskytujeme rovněž záruku.
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www.siemens-home.bsh-group.com/cz/Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí 
při výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení 

Druh elektrozařízení
od 1. 4. 2015

Recyklační příspěvek  
cena bez DPH

Recyklační příspěvek  
cena vč. DPH

pračky  57,00 Kč  69,00 Kč 
sušičky  57,00 Kč  69,00 Kč 
myčky  57,00 Kč  69,00 Kč 
sporáky, trouby  57,00 Kč  69,00 Kč 
chladicí a mrazicí přístroje  160,00 Kč  194,00 Kč 
vysavače  12,90 Kč  16,00 Kč 
mikrovlnné trouby  12,90 Kč  16,00 Kč 
sklokeramické desky  12,90 Kč  16,00 Kč 
odsavače par  12,90 Kč  16,00 Kč 
malé spotřebiče*  2,90 Kč  3,50 Kč 
celoplynové sporáky  – Kč  – Kč 
plynové desky  – Kč  – Kč

* varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, 
nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

•  Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.

•  Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu 

a předejte ho dalším zájemcům.

•  Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze 

orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.

•  Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto 

dokumentu byly získány na základě měření prováděných 

v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského 

práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se 

mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Zákaznická linka: 251 095 555, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com 
© 2016 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Printed in Czech Republic 11/2016

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/
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 Siemens. Seznamte se s budoucností.
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Vestavné spotřebiče
Program pro kuchyňská studia a specializované obchody s nábytkemSkupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.




