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Image
VIB / device
designation

Brief description Price / EAN code

KS33VVW30
Monoklimatická
chladnička
bílá

Chladnička iQ 300 s přihrádkou crisperBox, která uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé. Navíc s výsuvnou policí easyAccess Shelf pro
snadné ukládání potravin a přehled.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Výsuvná police easyAccess Shelf pro jednoduché ukládání a vyjímání

potravin. Umožní Vám mít dokonalý přehled o všem, co je na ní

uskladněné.

• Elektronická regulace teploty: snadné a přesné nastavení požadované

teploty.

• LED osvětlení rovnoměrně rozzáří vnitřní prostor, přitom neoslňuje.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• Držák na láhve nabízí bezpečné uskladnění všech typů láhví.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být umístěny

tesně u zdi nebo v jakémkoliv výklenku.

'!2E20AD-fihibc!
KS29VVW30
Monoklimatická
chladnička
bílá

Chladnička iQ 300 s přihrádkou crisperBox, která uchová ovoce a
zeleninu déle čerstvé. Navíc s výsuvnou policí easyAccess Shelf pro
snadné ukládání potravin a přehled.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Výsuvná police easyAccess Shelf pro jednoduché ukládání a vyjímání

potravin. Umožní Vám mít dokonalý přehled o všem, co je na ní

uskladněné.

• Elektronická regulace teploty: snadné a přesné nastavení požadované

teploty.

• LED osvětlení rovnoměrně rozzáří vnitřní prostor, přitom neoslňuje.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• Držák na láhve nabízí bezpečné uskladnění všech typů láhví.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být umístěny

tesně u zdi nebo v jakémkoliv výklenku.

'!2E20AD-fiheeh!
KD29VVL30
Chladnička s
mrazákem
InoxLook

Kombinace chladnička / mraznička iQ 300 coolEfficiency s přihrádkou
crisperBox, která uchová ovoce a zeleninu déle čerstvé. Navíc s
technologií lowFrost pro méně časté odmrazování.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• LED osvětlení rovnoměrně rozzáří vnitřní prostor, přitom neoslňuje.

'!2E20AD-feajcd!
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VIB / device
designation

Brief description Price / EAN code

KD33VVW30
Chladnička s
mrazákem
bílá

Kombinace chladnička / mraznička iQ 300 coolEfficiency s přihrádkou
crisperBox, která uchová ovoce a zeleninu déle čerstvé. Navíc s
technologií lowFrost pro méně časté odmrazování.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• LED osvětlení rovnoměrně rozzáří vnitřní prostor, přitom neoslňuje.

'!2E20AD-feajhi!
KG33VEW32
bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička

coolEfficiency kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou
hyperFresh Box pro déle čerstvé ovoce a zeleninu, technologií
lowFrost - méně časté odmrazování a variabilním flexShelf.

• Ovoce a zelenina zůstanou v přihrádce hyperFresh Box déle čerstvé díky

regulátoru vlhkosti.

• Nepatrná tvorba ledu a rychlejší odmrazování díky lowFrost.

• Dokonce i v naloženém stavu je možné výškově nastavit přihrádku ve

dvdřích easyLift

• Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně.

'!2E20AD-gggeje!
KG39VVL31
Dveře inoxLook
Kombinace
chladnička/
mraznička
iQ300

Kombinace chladnička / mraznička coolEfficiency s přihrádkou
crisperBox, která uchová ovoce a zeleninu déle čerstvé. Navíc s
technologií lowFrost pro méně časté odmrazování.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• LED osvětlení rovnoměrně rozzáří vnitřní prostor, přitom neoslňuje.

• Držák na láhve nabízí bezpečné uskladnění všech typů láhví.

'!2E20AD-ggfdhe!
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designation

Brief description Price / EAN code

KG39VVI31S
nerez s povrchem
antiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička

coolEfficiency kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou
hyperFresh Box pro déle čerstvé ovoce a zeleninu, jakož i technologií
lowFrost - méně časté odmrazování.

• Ovoce a zelenina zůstanou v přihrádce hyperFresh Box déle čerstvé díky

regulátoru vlhkosti.

• Nepatrná tvorba ledu a rychlejší odmrazování díky lowFrost.

• Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně.

• LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by

oslnil.

• Držák na láhve je bezpečné skladovací místo pro všechny láhve.

'!2E20AD-ggfdji!
KG39EAL43
inoxLook
Kombinace
chladnička/
mraznička
iQ500

Kombinace chladnička / mraznička coolEfficiency v nejúspornější
energetické třídě A+++ s technologií lowFrost a přihrádkou coolBox,
která uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Chladicí přístroje ve třídě A+++ jsou vysoce efektivní

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Teplota uvnitř přihrádky coolBox je o 2-3°C nižší než je nastavená v

chladničce - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze snadno a

přesně regulovat teplotu a aktivovat všechny funkce pouze letmým

dotekem.

'!2E20AD-ggbidd!
KG36EEI42
Dveře nerez
s povrchem
antiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička
iQ500

Kombinace chladnička / mraznička coolEfficiency v nejúspornější
energetické třídě A+++ s technologií lowFrost a přihrádkou coolBox,
která uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Chladicí přístroje ve třídě A+++ jsou vysoce efektivní

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Teplota uvnitř přihrádky coolBox je o 2-3°C nižší než je nastavená v

chladničce - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• flexShelf je praktická přihrádka, kterou je možné jednoduše sklopit,

když potřebujete více prostoru.

'!2E20AD-gggfdb!
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designation

Brief description Price / EAN code

KG39EBW40
Dveře bílá
Kombinace
chladnička/
mraznička
iQ500

Kombinace chladnička / mraznička coolEfficiency v nejúspornější
energetické třídě A+++ s technologií lowFrost a přihrádkou coolBox,
která uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Teplota uvnitř přihrádky coolBox je o 2-3°C nižší než je nastavená v

chladničce - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Chladicí přístroje ve třídě A+++ jsou vysoce efektivní

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• LED osvětlení: vnitřní prostor je rovnoměrně osvětlen, bez oslnění.

Vydrží po celou dobu životnosti spotřebiče.

• flexShelf je praktická přihrádka, kterou je možné jednoduše sklopit,

když potřebujete více prostoru.

• Přihrádka BigBox: prostorná mrazicí přihrádka pro uskladnění zvláště

objemných potravin.

• VarioZone: variabilní skladovací prostor v mrazničce - veškeré police z

bezpečnostního skla a přihrádky jsou vyjímatelné.

'!2E20AD-ggfcfb!
KG39EDI40
nerez s povrchem
antiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička
iQ500

Kombinace chladnička / mraznička coolEfficiency v nejúspornější
energetické třídě A+++ s technologií lowFrost a přihrádkou coolBox,
která uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Chladicí přístroje ve třídě A+++ jsou vysoce efektivní

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Teplota uvnitř přihrádky coolBox je o 2-3°C nižší než je nastavená v

chladničce - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze snadno a

přesně regulovat teplotu a aktivovat všechny funkce pouze letmým

dotekem.

'!2E20AD-ggbifh!
KG39EBI41
nerez s povrchem
antiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička
iQ500

Kombinace chladnička / mraznička coolEfficiency v nejúspornější
energetické třídě A+++ s technologií lowFrost a super tichým
chodem.

• Chladicí přístroje ve třídě A+++ jsou vysoce efektivní

• Méně námrazy a rychlejší odmrazování díky technologii lowFrost.

• Teplota uvnitř přihrádky coolBox je o 2-3°C nižší než je nastavená v

chladničce - uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Ovoce a zelenina zůstanou déle čerstvé v přihrádce crisperBox díky

regulaci vlhkosti.

• flexShelf je praktická přihrádka, kterou je možné jednoduše sklopit,

když potřebujete více prostoru.

• Extrémně tichý chod - díky speciální protihlukové izolaci

'!2E20AD-ggehdf!
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designation

Brief description Price / EAN code

KG49EBI40
Dveře nerez
s povrchem
antiFingerPrint
Kombinace
chladnička/
mraznička

coolEfficiency kombinace chladnička/mraznička v obzvláště efektivní
energetické třídě A+++, lowFrost a přihrádkou hyperFresh ◄0°C►
pro až 2x déle čerstvé ryby a maso.

• Chladicí přístroj ve třídě A+++ chladí obzvlášť efektivně.

• Obzvláště hodně místa na celý týdenní nákup díky extra velkému

skladovému objemu.

• V přihrádce hyperFresh ◄0°C► je o 2o-3 C chladněji než ve zbylé části

chladničky a tím uchová maso a ryby až 2x déle čerstvé.

• Nepatrná tvorba ledu a rychlejší odmrazování díky lowFrost.

• Dodatečná přihrádka flexShelf se nechá v případě potřeby místa zcela

jednoduše sklopit dolů.

• Mrazicí přihrádka bigBox: ke stohování zamrazovacích krabiček nebo

velkých kusů potravin.

• varioZone: více flexibility díky variabilně ukládací skleněné poličky a

přihrádky v mrazicím prostoru.

'!2E20AD-ggfcdh!
KG39NAI35
noFrost, Kombinace
chladnička/
mraznička
barva: nerez
s povrchem
antiFingerPrint

kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou hyperFresh Box
udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou a noFrost - již nikdy více
odmrazování.

• Přihrádka hyperFresh plus Box s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu

až 2x déle čerstvé.

• Přihrádka hyperFresh 0° C plus box udrží ryby a maso až 2x déle čerstvé

a může být vyjmuta pro více flexibility

• Čerstvost kam se jen podíváš: Prémiové LED osvětlení s horním a

bočním světlem osvětlí každý kout vaší ledničky.

• Systém storagePlus se zásuvkami a regálem vytvoří prostor pro všechny

vaše potřeby a rychleji vychladí vaše lahve.

• plný přístup při úhlu otervření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více

flexibility a pohodlí.

'!2E20AD-hcfagb!
KG36NVL45
noFrost, Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře inoxLook

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou hyperFresh Box udrží
ovoce a zeleninu déle čerstvou, plus noFrost - již žádné odmrazování.

• Ovoce a zelenina zůstanou v přihrádce hyperFresh Box déle čerstvé díky

regulátoru vlhkosti.

• Přihrádka hyperFresh 0° C Box je chladnější než ostatní prostor

chladničky, tím vydrží ryby a maso až 2x déle čerstvé.

• Koncepce osvětlení pro rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru

chladničky bez oslnění.

• skleněná police easyLift : výškově nastavitelná bez nutnosti vyjmutí a

přesouvání věcí.

• plný přístup při úhlu otervření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více

flexibility a pohodlí.

• varioZone: prostor mrazničky pro vaše individuální potřeby skladování.

'!2E20AD-hcebej!
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Brief description Price / EAN code

KG39NXI47
noFrost, Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře nerez
s povrchem
antiFingerPrint

Kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou hyperFresh Box udrží
ovoce a zeleninu déle čerstvou, plus noFrost - již žádné odmrazování.

• Ovoce a zelenina zůstanou v přihrádce hyperFresh Box déle čerstvé díky

regulátoru vlhkosti.

• Přihrádka hyperFresh 0° C Box je chladnější než ostatní prostor

chladničky, tím vydrží ryby a maso až 2x déle čerstvé.

• Koncepce osvětlení pro rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru

chladničky bez oslnění.

• skleněná police easyLift : výškově nastavitelná bez nutnosti vyjmutí a

přesouvání věcí.

• plný přístup při úhlu otervření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více

flexibility a pohodlí.

• varioZone: prostor mrazničky pro vaše individuální potřeby skladování.

'!2E20AD-hcedhi!
KG36NAI45
noFrost, Kombinace
chladnička/
mraznička
Dveře nerez
s povrchem
antiFingerPrint

kombinace chladnička/mraznička s přihrádkou hyperFresh Box
udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvou a noFrost - již nikdy více
odmrazování.

• Přihrádka hyperFresh plus Box s regulací vlhkosti udrží ovoce a zeleninu

až 2x déle čerstvé.

• Přihrádka hyperFresh 0° C plus box udrží ryby a maso až 2x déle čerstvé

a může být vyjmuta pro více flexibility

• Čerstvost kam se jen podíváš: Prémiové LED osvětlení s horním a

bočním světlem osvětlí každý kout vaší ledničky.

• Systém storagePlus se zásuvkami a regálem vytvoří prostor pro všechny

vaše potřeby a rychleji vychladí vaše lahve.

• plný přístup při úhlu otervření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více

flexibility a pohodlí.

'!2E20AD-hcefid!
KG39FPB45
noFrost, Kombinace
chladnička/
mraznička
barva: černý
nerez s povrchem
antiFingerprint

Chlaldící prostor hyperFresh box uchová ovoce a zeleninu až 3x déle
čerstvou, systém noFrost zabraní vytváření ledové námrazy.

• Všechny potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé díky přihrádkám

hyperFresh premium 0o

• Čerstvost kam se jen podíváš: Prémiové LED osvětlení s horním a

bočním světlem osvětlí každý kout vaší ledničky.

• indoorTouch electronic displej: každá funkce a prvek výbavy máte

perfektně pod kontrolou.

• plný přístup při úhlu otervření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více

flexibility a pohodlí.

'!2E20AD-hcfchg!
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designation

Brief description Price / EAN code

KG56FSB40
noFrost, Kombinace
chladnička/
mraznička
barva: černá

Siemens chladnička s extra objemem, noFrost a hyperFresh
technologiemi pro flexibilitu bez limitů

• Všechny potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé díky přihrádkám

hyperFresh premium 0o

• Obzvláště hodně místa na celý týdenní nákup díky extra velkému

skladovému objemu.

• Čerstvost v hlavní roli: Prémiové LED osvětlení nahoře a v bocích osvětlí

každý kout Vaší chladničky

• indoorTouch electronic displej: každá funkce a prvek výbavy máte

perfektně pod kontrolou.

• plný přístup při úhlu otervření dveří 90°: pasuje ke každé stěně pro více

flexibility a pohodlí.

'!2E20AD-hdgfei!
KA90DAI30
noFrost, Side by Side
Výdejník ledu a
pitné vody
Dveře nerez
s povrchem
antiFingerPrint

coolDuo side by side chladnička/mraznička obsahuje freshProtectBox
pro individuální kontrolu teploty 0-4°C pro delší čerstvost, včetně
noFrost technologie.

• Technologie noFrost zabraňuje tvorbě ledu a námrazy. Není potřeba již

nikdy více odmrazovat.

• multiAirflow systém pro optimální cirkulaci chladného vzduchu ve

všech úrovních.

• Bez ohledu na to jaká je teplota ve zbytku chladničky, si můžete nastavit

teplotu uvnitř přihrádky freshProtectbox na úrovni 4, 2 nebo 0°C -

ideální pro uchování ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, ryb nebo

masa.

• LED osvětlení rovnoměrně rozzáří vnitřní prostor, přitom neoslňuje.

• Pomocí přehledného ovládacího panelu touchControl lze snadno a

přesně regulovat teplotu a aktivovat všechny funkce pouze letmým

dotekem.

'!2E20AD-ghiiaa!
KA90DVI30
noFrost, Side by Side
barva: nerez
s povrchem
antiFingerPrint

coolDuo kombinace chladnička/mraznička se 2 přihrádkami Fresh
Box pro více čerstvou zeleninu a technologií noFrost - již nikdy více
odmrazování.

• Technika noFrost proti tvorbě ledu a námrazy, abyste již nikdy nemuseli

odmrazovat.

• Výdejník ledu a vody zajišťuje kdykoliv kostky ledu a osvěžujícíc

studenou vodu.

• Se systémem multiAirflow k optimální cirkulaci vzduchu

rovnoměrnému chlazení na všech úrovních.

• Lehký dotyk - a již lze precizně a lehce nastavit všechny funkce pomocí

dotykové elektroniky touchControl.

• LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by

oslnil.

• Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně.

'!2E20AD-ghiice!
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designation
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GS33VVW31
bílá
Zásuvkový mrazák

Mraznička s elektronickou regulací teploty ve velmi úsporné
energetické třídě A++.

• Elektronická regulace teploty: jednoduše a přehledně nastavíte

požadovanou teplotu.

• Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně.

• Hodně místa nabízí bigBox pro optimální uskladnění velkých kusů

potravin k zamražení a uchování.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří 90o se nechají umístit ke každé

stěně nebo do každého výklenku.

'!2E20AD-gjeice!
GS33NVW30
Zásuvkový mrazák
noFrost
bílá

Mraznička iQ 300 v úsporné energetické třídě A++ s technologií
noFrost, kdy zcela odpadá nutnost odmrazování.

• Technologie noFrost zabraňuje tvorbě ledu a námrazy. Není potřeba již

nikdy více odmrazovat.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• Elektronická regulace teploty: snadné a přesné nastavení požadované

teploty.

• Všechny boxy a skleněné odkládací plochy v mrazicím prostoru lze

snadno vyjmout. varioZone Vám tak umožní uspořádat si prostor v

mrazničce flexibilně dle Vašich představ.

• Přihrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění

zvláště objemných potravin.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být umístěny

tesně u zdi nebo v jakémkoliv výklenku.

'!2E20AD-fihjec!
GS29NVW30
Zásuvkový mrazák
noFrost
bílá

Mraznička iQ 300 v úsporné energetické třídě A++ s technologií
noFrost, kdy zcela odpadá nutnost odmrazování.

• Technologie noFrost zabraňuje tvorbě ledu a námrazy. Není potřeba již

nikdy více odmrazovat.

• Chladicí přístroje ve třídě A++ pracují velmi efektivně

• Elektronická regulace teploty: snadné a přesné nastavení požadované

teploty.

• Všechny boxy a skleněné odkládací plochy v mrazicím prostoru lze

snadno vyjmout. varioZone Vám tak umožní uspořádat si prostor v

mrazničce flexibilně dle Vašich představ.

• Přihrádka bigBox nabízí extra velký prostor pro efektivní uskladnění

zvláště objemných potravin.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří jen 90 ° mohou být umístěny

tesně u zdi nebo v jakémkoliv výklenku.

'!2E20AD-fihefe!
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GS51NEW30
bílá
noFrost, Zásuvkový
mrazák
iQ500
EXTRAKLASSE

Mraznička s inovativní technologií senzorů freshSense a s
technologií noFrost - již nikdy více odmrazování.

• Technika noFrost proti tvorbě ledu a námrazy, abyste již nikdy nemuseli

odmrazovat.

• Chladicí přístroj ve třídě A++ chladí velmi efektivně.

• freshSense, senzory řízené nastavení teploty zabraňuje výkyvům

teploty, garantuje delší čerstvost potravin.

• Všechny mrazicí přihrádky a odkládací plochy lze jednoduše vyjmout,

varioZone se flexibilně přizpůsobí vašim požadavkům.

• LED osvětlení prosvítí rovnoměrně a brilantně vnitřní prostor, aniž by

oslnil.

• Chladicí přístroje s úhlem otevření dveří 90o se nechají umístit ke každé

stěně nebo do každého výklenku.

• Lehký dotyk - a již lze precizně a lehce nastavit všechny funkce pomocí

dotykové elektroniky touchControl.

'!2E20AD-gaccdc!
WM12N160BY
iSensoric
Automatická pračka

Automatická pračka s funkcí iSensoric a asynchronním motorem
iQdrive pro vysoce efektivní a účinnou péči o prádlo.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 65%.

• Třída spotřeby energie A+++ -10 %: pere o 10 % úsporněji než mezní

hodnota třídy spotřeby A+++.

• Vysoce kvalitní nerezový buben pro 1-7 kg náplně.

• Speciální program pro sportovní a outdoorové oblečení.

'!2E20AD-hdjajj!
WM12T460BY
Automatická pračka

Automatická pračka s velkým čitelným displejem, funkcí iSensoric a
asynchronním motorem iQDrive pro vysoce efektivní a účinnou péči
o prádlo.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 65%.

• Senzory řízené prací programy pro nejefektivnější využití každé kapky

vody při jakémkoliv množství prádla - díky systému waterPerfect Plus

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: je o 30% úspornější než třída

spotřeby A+++.

• Speciální program pro sportovní a outdoorové oblečení.

'!2E20AD-ghhceh!
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WM14T440BY
Automatická pračka

Automatická pračka s velkým čitelným displejem, funkcí iSensoric a
asynchronním motorem iQDrive pro vysoce efektivní a účinnou péči
o prádlo.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 65%.

• Senzory řízené prací programy pro nejefektivnější využití každé kapky

vody při jakémkoliv množství prádla - díky systému waterPerfect Plus

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: je o 30% úspornější než třída

spotřeby A+++.

• Speciální program pro sportovní a outdoorové oblečení.

'!2E20AD-ghhbce!
WM14W540EU
Automatická pračka

Automatická pračka s funkcí iSensoric Premium v novém elegantním
designu se senzoricky řízeným systémem odstranění skvrn antiStain.

• Program antiStain pro odstranění 4 nejhouževnatějších skvrn.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 65%.

• Speciální program pro sportovní a outdoorové oblečení.

• Displej s ukazateli spotřeby vody a energie před začátkem programu.

'!2E20AD-giahci!
WM16W640EU
Automatická pračka

Automatická pračka iQ 700 Premium v novém, elegantním designu s
inteligentním systémem automatického dávkování i-Dos.

• Precizní automatický dávkovací systém i-Dos za vás odměří množství

detergentu a zároveň šetří vodou a pracím prostředkem.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• energetický ukazatel spotřeby pro snadnější výběr pracího programu.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 65%.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: je o 30% úspornější než třída

spotřeby A+++.

'!2E20AD-giahdf!
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WM16Y891EU
Automatická pračka

iSensoric prémiové pračky iQ800 s novým, elegantním designem
s inteligentním automatickým dávkovacím systémem i-Dos a
programem na odstraňování skvrn.

• Precizní automatický dávkovací systém i-Dos za vás odměří množství

detergentu a zároveň šetří vodou a pracím prostředkem.

• Program na skvrny odstraní 16 nejobtížnějších skvrn.

• TFT displej s ukazatelem spotřeby vody a energie před začátkem

programu.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• Třída spotřeby energie A+++ -30%: je o 30% úspornější než třída

spotřeby A+++.

'!2E20AD-gjbagj!
WS12G160BY
Automatická pračka

Úzká pračka iQ300 s volitelnou funkcí speedPerfect pro ještě kratší
dobu praní.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 55%.

• Automatická detekce množství a druhu prádla pomocí senzorů pro

dokonalou péči o prádlo a úsporu vody - díky systému waterPerfect

• super 30'/15' - praní, máchání a odstředění za 30 min, v případě

potřeby i za 15 min.

'!2E20AD-gghaac!
WS12K261BY
Automatická pračka

Úzká pračka iQ 500 s varioPerfect pro flexibilní úsporu času nebo
energie.

• varioPerfect nabízí volbu mezi zkrácením času o 60% nebo snížení

spotřeby energie o 40%.

• Automatická detekce množství a druhu prádla pomocí senzorů pro

dokonalou péči o prádlo a úsporu vody - díky systému waterPerfect

• super 30'/15' - praní, máchání a odstředění za 30 min, v případě

potřeby i za 15 min.

• 1-6 kg varioSoft buben pro větší efektivitu a etrémně šetrnou péči o

prádlo.

'!2E20AD-ghdbbj!
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WD15G441EU
iSensoric
Kombinace pračka /
sušička

Kombinace pračka / sušička s úsporným asynchronním motorem
iQdrive a energetickou účinností A.

• Inteligentní, odolný a tichý iQdrive motor zaručuje vysoce efektivní a

úspornou péči o prádlo.

• S funkcí speedPerfect dosáhnete perfektních výsledků praní ve

zkráceném čase až o 65%.

• Program outdoor / impregnace pro jemnou ochranu outdoor textilií.

• hygieneCare prací program s funkcí předčištění prádla pomocí horkého

vzduchu pro lepší hygienický komfort.

'!2E20AD-hagiff!
WD15H542EU
Kombinace pračka /
sušička

Kombinace pračka / sušička iQ 700 s extrémně úspornou technologií
airCondensation a activeSteam pro odstranění záhybů a pachů.

• Sušení studeným vzduchem místo vodou díky technologii

airCondensation zaručuje nejvyšší efektivitu.

• Parní program refresh a následný sušící cyklus pro automatické

odstranění záhybů a nepříjemných pachů pomocí páry.

• Program na odstranění 6 nejvíce odolných skvrn.

• varioPerfect: volba pro snížením času o 65% nebo spotřeby energie o

50%

• Senzoricky ovládaná technologie autoDry zabraňuje srážení prádla

během sušení.

• hygieneCare prací program s funkcí předčištění prádla pomocí horkého

vzduchu pro lepší hygienický komfort.

'!2E20AD-gdccjb!
WZ20490
Podesta s výsuvem
Univerzální podesta
zvláštní příslušenství
pro automatické
pračky

'!2E20AD-gaghjh!
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WT45H200BY
iSensoric
Kondenzační
sušička s tepelným
čerpadlem

Sušička s funkcí iSensoric pro velmi účinné sušení v třídě spotřeby A
++.

• Třída spotřeby energie A++. Vyjímečně nízká spotřeba energie.

• Senzoricky ovládaná technologie autoDry zabraňuje srážení prádla

během sušení.

• Speciální sušící program pro funkční textilie jako je sportovní a

outdoorové oblečení.

• Rychlý 40 min. program.

• easyClean filtr pro pohodlné odstranění textilních vláken a žmolků z

filtru kondenzátoru.

'!2E20AD-hacabh!
WT47W460EU
Kondenzační
sušička s tepelným
čerpadlem

Sušička s funkcí iSensoric a samočistícím kondenzátorem
selfCleaning condenser. Nyní až o 35 minut rychlejší.

• Manuální čištění kondenzátoru je již překonané. Díky samočisticímu

kondenzátoru navíc zůstane spotřeba energie konstatně nízká.

• Usuší plnou náplň až o 35 min. rychleji než kdykoliv předtím.

• Třída spotřeby energie A++: velmi úsporné sušení.

• Rychlý 40 min. program.

• Speciální sušící program pro funkční textilie jako je sportovní a

outdoorové oblečení.

'!2E20AD-hdjiai!
WT45W561BY
Kondenzační
sušička s tepelným
čerpadlem

Sušička s funkcí iSensoric a samočistícím kondenzátorem pro
vysokou energetickou účinnost po celou dobu životnosti sušičky.

• Manuální čištění kondenzátoru je již překonané. Díky samočisticímu

kondenzátoru navíc zůstane spotřeba energie konstatně nízká.

• Třída spotřeby energie A++: velmi úsporné sušení.

• Rychlý 40 min. program.

• Senzoricky ovládaná technologie autoDry zabraňuje srážení prádla

během sušení.

• Speciální sušící program pro funkční textilie jako je sportovní a

outdoorové oblečení.

'!2E20AD-ghhbff!
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WT47W540BY
Kondenzační
sušička s tepelným
čerpadlem

Sušička iQ700 s tepelným čerpadlem a samočistícím kondenzátorem
selfCleaning condenser. Nyní až o 35 min. rychlejší.

• Manuální čištění kondenzátoru je již překonané. Díky samočisticímu

kondenzátoru navíc zůstane spotřeba energie konstatně nízká.

• Usuší plnou náplň až o 35 min. rychleji než kdykoliv předtím.

• Třída spotřeby energie A++: velmi úsporné sušení.

• Rychlý 40 min. program.

• Senzoricky ovládaná technologie autoDry zabraňuje srážení prádla

během sušení.

'!2E20AD-ghhbei!
WT48Y7W3
Kondenzační
sušička s tepelným
čerpadlem

Prémiová sušička s tepelným čerpadlem a funkcí iSensoric Premium
s nejnižší hlučností a nejlepší energetickou účinností od značky
Siemens.

• Nejúčinnější sušička. Třída spotřeby energie A+++ spotřeba energie: A+

++ - 10 %; o 10% úspornější .

• Manuální čištění kondenzátoru je již překonané. Díky samočisticímu

kondenzátoru navíc zůstane spotřeba energie konstatně nízká.

• Velice tichá (62 dB).

• TFT displej pro jednodušší volbu programů a použití.

• Senzoricky ovládaná technologie autoDry zabraňuje srážení prádla

během sušení.

'!2E20AD-gihebd!
WZ11410
Spojovací sada
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AD-gebigg!
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WZ20160
Sada pro odvod
kondenzátu

'!2E20AD-bcigbj!
WZ20290
Krycí panel pro
podstavbu
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AD-dfedga!
WZ20400
Spojovací sada s
výsuvem
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AD-fgjjjd!



16

Image
VIB / device
designation

Brief description Price / EAN code

WZ20500
Podesta s výsuvem
Univerzální podesta
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AD-gbjffb!
WZ20600
Koš na vlnu
pro sušičky s
volitelným časovým
programem.
Jemné sušení
vlny, sportovní
obuvi a plyšových
hraček v kombinaci
s volitelným
teplým časovým
programem.
Příslušenství k
sušičce na prádlo

'!2E20AD-ghiddg!
HX745225, bílá
Kombinovaný solo
sporák plyn/elektro

Profesionální výbava pro vaření, pečení a smažení díky kombinaci
elektrické trouby a plynové varné desky.

• Dokonalé výsledky pečení až na 3 úrovních díky inovativní rovnoměrné

distribuci horkého vzduchu 3 D Plus.

• Energetická třída A: pro úsporné pečení a vaření.

'!2E20AD-haadfi!



17

Image
VIB / device
designation

Brief description Price / EAN code

HA748540, nerez
Elektrický solo
sporák

Moderní volně stojící sporák s indukční varnou deskou s nejlepším
vybavením pro vaření, pečení a smažení.

• Moderní indukční technologie: rychlejší vaření a snazší čištění varné

desky.

• Dokonalé výsledky pečení až na 3 úrovních díky inovativní rovnoměrné

distribuci horkého vzduchu 3 D Plus.

• Velmi jemné a tiché zavírání dvířek trouby díky softClose.

• Energetická třída A: pro úsporné pečení a vaření.

• Rychlejší dosažení zvolené teploty pečení díky rychloohřevu.

'!2E20AD-gjfjjj!
HF15G541 nerez
Mikrovlnná trouba s
grilem

Volně stojící mikrovlnná trouba pro energeticky úsporné
rozmrazování, ohřívání a přípravu pokrmů ve zkráceném čase.

• Perfektní výsledek připravovaných pokrmů díky elektronické pečicí

automatice cookControl 8.

• Moderní a komfortní obsluha díky digitálnímu displeji.

• Váhová automatika s automatickým nastavením teploty pro všechny

rozmrazovací, varné a kombinované programy.

• Rovnoměrné zhnědnutí pokrmů díky silnému výkonu grilu.

'!2E20AD-edafgj!
HF24G541 nerez
Mikrovlnná trouba s
grilem

Volně stojící mikrovlnná trouba pro energeticky úsporné
rozmrazování, ohřívání a přípravu pokrmů ve zkráceném čase.

• Perfektní výsledek připravovaných pokrmů díky elektronické pečicí

automatice cookControl 8.

• Moderní a komfortní obsluha díky digitálnímu displeji.

• Váhová automatika s automatickým nastavením teploty pro všechny

rozmrazovací, varné a kombinované programy.

• Rovnoměrné zhnědnutí pokrmů díky silnému výkonu grilu.

'!2E20AD-edaghf!
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SN258W02ME
»IQ500«
speedMatic myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - bílá

varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení; systém košů nabízí
neomezené možnosti naplnění a maximální flexibilitu

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Více flexibility a pohodlí se systémem košů varioFlex a příborovou

zásuvkou vario.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

• Extrémě tichá - ideální pro otevřené kuchyně.

'!2E20AD-hgebef!
SN236I01IE »IQ300«
speedMatic myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - nerez

varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení; systém košů nabízí
neomezené možnosti naplnění a maximální flexibilitu

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se

sklopnými trny a etažéry.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• Energetická třída A+++: účinné a velmi úsporné mytí nádobí.

• aquaStop® je doživotní garance proti škodám způsobených vodou.

'!2E20AD-hhgiba!
SN236I00IE »IQ300«
speedMatic myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - nerez

varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení; systém košů nabízí
neomezené možnosti naplnění a maximální flexibilitu

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se

sklopnými trny a etažéry.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

• aquaStop® je doživotní garance proti škodám způsobených vodou.

'!2E20AD-hhegha!
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SN236W00ME
»IQ300«
speedMatic myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - bílá

varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení; systém košů nabízí
neomezené možnosti naplnění a maximální flexibilitu

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Více flexibility a pohodlí se systémem košů varioFlex a příborovou

zásuvkou vario.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

• Extrémě tichá - ideální pro otevřené kuchyně.

'!2E20AD-hihbbd!
SN236I01KE »iQ300«
speedMatic myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - nerez

varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení; systém košů nabízí
neomezené možnosti naplnění a maximální flexibilitu

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Více flexibility a pohodlí se systémem košů varioFlex a příborovou

zásuvkou vario.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

• aquaStop® je doživotní garance proti škodám způsobených vodou.

'!2E20AD-hhgaej!
SN236I02GE »iQ300«
speedMatic myčka
nádobí, 60 cm
volně stojící - nerez

varioSpeed Plus - až 3x rychlejší mytí a sušení; systém košů nabízí
neomezené možnosti naplnění a maximální flexibilitu

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se

sklopnými trny a etažéry.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

• aquaStop® je doživotní garance proti škodám způsobených vodou.

'!2E20AD-hichib!
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SR25M834EU
speedMatic myčka
nádobí, 45 cm
volně stojící - nerez

Myčka 45 cm, speedMatic s funkcí varioSpeed pro rychlé mytí a
systémem košů varioFlex pro větší flexibilitu.

• varioSpeed – až o 50% rychlejší mytí a to skoro u všech mycích

programů.

• Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se

sklopnými trny a etažéry.

• aquaStop® je doživotní garance proti škodám způsobených vodou.

• Velmi šetrné mytí choulostivých skleniček díky modernímu systému

glassCare.

• Mechanická blokace dvířek proti nechtěnému otevření během mycího

cyklu.

'!2E20AD-hadcdg!
SR25E207EU
speedMatic myčka
nádobí, 45 cm
volně stojící - bílá

Myčka nádobí 45 cm speedMatic s funkcí varioSpeed pro rychlé mytí
a výškově nastavitelným horním košem.

• varioSpeed – až o 50% rychlejší mytí a to skoro u všech mycích

programů.

• Snadno nastavitelná výška horního koše pro uložení velkého nádobí.

• Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces

mytí nádobí.

• aquaStop® je doživotní garance proti škodám způsobených vodou.

• Velmi šetrné mytí choulostivých skleniček díky modernímu systému

glassCare.

'!2E20AD-hdeeja!
SR26T897EU
speedMatic myčka
nádobí, 45 cm
volně stojící - nerez

45cm široká myčka nádobí speedMatic s programem varioSpeed
Plus, který zkrátí dobu mytí až o 66%, s energetickou třídou A++ pro
vysokou úsporu energie a příborovou zásuvkou vario.

• S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování

zářivých výsledků.

• Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

• Maximální pohodlí a flexibilita při vkládání nádobí do varioFlex Pro

mycích košů a do příborové zásuvky varioPro.

• 44 dB – velmi tiché mytí s brilantními výsledky.

• hygienaPlus je funkce pro antibakteriální mytí nádobí za použití vyšší

teploty pro dosažení maximálně hygienických výsledků.

'!2E20AD-hafhfj!
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SK25E211EU
speedMatic
bílá

Kompaktní myčka nádobí speedMatic s nízkou spotřebou energie a
vody díky energetické třídě A+ a spotřebě vody 8 litrů na jedno mytí.

• Úsporné mytí v energetické třídě A+.

• Vysoká úspora vody díky spotřebě pouhých 8 litrů.

• 48 dB – tiché mytí s oslnivým leskem.

• Několikanásobná ochrana proti škodám způsobených vodou.

• Velmi šetrné mytí choulostivých skleniček díky modernímu systému

glassCare.

'!2E20AD-hagded!


