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Harmónia és innovatív megoldások a konyhában - 
Siemens beépíthető készülékek

HB 73AU545 
Beépíthető sütő – nemesacél, 60 cm

20%-kal alacsonyabb
energia felhasználás

20%

Energia

3-szintű 
teleszkópos sütősín activeClean®

Akciós ár: 214.990,- Ft*
·  activeClean - automatikus öntisztítás
·  Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0,79 

kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0,99 kWh)
·  Teleüveg sütőajtó 
·  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés,  

3D hőlégbefúvás, pizza funkció, külön alsó sütés,  
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű 
grill, kiolvasztás 

·  Nagyméretű sütőtér (65 l) 
·  3 szintű teleszkópos sütősín (teljesen kihúzható) 
·  Automatikus gyorsfelfűtés 
·  Elektronikus óra 
·  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között 
·  Sütővilágítás 
·  Süllyesztett gombok 
·  gyermekzár: nyomógombzár 
·  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

activeClean® öntisztító automatika

Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: 
gombnyomásra. Az activeClean® öntisztító funkció 
bekapcsolásával a sütőtérben található szennyeződé-

sek magas hőmérsékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér alján 
hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet törölni. Az öntisztító 
automatika a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja, még 
az arra alkalmas tartozékokról is.

activeClean®

3-szintű 
teleszkópos sütősín

Kényelem és biztonság: teleszkópos sütősínek.

A jól bevált 3-szintű teleszkópos sütősínen a tepsik, 
rácsok biztonságosan, a felbillenés veszélye nélkül  
a sütő elé húzhatók, így jól hozzáférhetővé válnak.  

A HB73AU545 sütőben teljesen kihúzható sütősín található, így 
kihúzott állapotban a tepsik minden probléma nélkül kiemelhe-
tőek és a bennük készülő étel teljes egészében ellenőrizhető.

Energia

Energia

20%-kal alacsonyabb
energia felhasználás

20%

Tökéletes beépíthetőség alacsony energiafo-
gyasztással - energiatakarékosság a beépíthe-
tő készülékek esetében is.

Az energiahatékonyság elsődleges kérdés 
manapság, és a Siemens ezen a téren is élen jár 
a készülékei fejlesztése során. Éppen ezért állí-

tottunk össze egy olyan beépíthető ajánlatot Önnek, amelyben 
a készülékek működésük során energiát takarítanak meg és így 
a környezet védelméhez is aktívan hozzájárulnak. Az A+ ener-
giaosztályba tartozó mosogatógépek különösen alacsony víz  
és áramfelhasználással rendelkeznek, a szintén A+ besorolású 
beépíthető hűtőkészülék pedig teljes élettartama alatt pénzt 
spórol meg Önnek az alacsony fogyasztásának köszönhetően. 
A beépíthető sütők terén is egyre fontosabb szempont az ener-
giahatékonyság, így az ajánlatban szereplő sütő energiafo-
gyasztása is különösen kedvező, az A energiaosztály standard 
értékénél 20%-kal kevesebb villamos áramot fogyaszt.



3* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.

Beépíthető főzőlapok

EH 611TA16E 
Indukciós főzőlap, 60 cm

Akciós ár: 109.990,- Ft*
·  �Keret nélküli kivitel
·  �4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
·  �17 fokozat
·  �Időzítő (timer), countDown funkció
·  �touchControl vezérlés
·  �2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
·  �gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
·  �powerBoost funkció, minden indukciós  

főzőzónához lehetséges
·  �Csatlakozási teljesítmény: 4,6 kW

EP 716QB91E 
Gáz főzőlap – edzett üveg, fekete, 70 cm

Akciós ár: 119.990,- Ft*
·   Edzett üveg felület
·  �5 gázégő
·  �1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-, 1 Wok-égő
·  �Egykezes gyújtás
·  �Termoelektromos égésbiztosító
·  �gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
·  �PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
·   Egyedi edénytartó rácsok

Azonnal forró, azonnal hideg: indukciós főzőlap

Az indukciós főzőlap egyesíti magában a gázfőzőlap gyorsaságát 
és az üvegkerámia kényelmét. Az indukciós főzőlap a hagyomá-
nyos üvegkerámia készülékektől eltérően nem a főzőlapot, hanem 
közvetlenül a ráhelyezett edényt melegíti. A főzőfelület ezáltal 
csak annyira melegszik fel, amennyire az edény visszamelegíti. 
Ennek köszönhetően nem ég oda az esetlegesen rákerülő ételma-
radék, tisztán tartása egyszerűbb, és használata is biztonságo-
sabb. Az edény levételével a hőtermelés megszűnik, a főzőzóna 
kikapcsol, így nem kell aggódnia az esetlegesen bekapcsolva felej-
tett készülék miatt sem. A powerBoost funkció segítségével bár-
mely főzőzóna teljesítménye kb. 50%-kal megnövelhető.

Tökéletes kombináció: gázláng edzett üveg felületen.

Ez a párosítás a gáz minden előnyét megvalósítja az edzett üveg 
felületen – a rendkívül ellenálló főzőfelület elegáns megjelenésé-
től kezdve, a nagyon magas hőállóságig bezárólag, mindent.  
A főzőlap Wok-égővel is rendelkezik így a nagyobb hőigényű  
főzési műveletek is könnyedén megvalósíthatóak.
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*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  ** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének  

összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Beépíthető hűtő és kürtős páraelszívók

KI 34SA50
Beépíthető hűtő-/fagyasztó kombináció 

szuperfagyasztás

Energia

Akciós ár: 199.990,- Ft*
·  �Energiafogyasztás: 293 kWh/év 
·  �Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos  

digitális kijelzés
·  ��Nettó hűtőtér: 205 l
·  �Nettó ****-fagyasztótér: 70 l
·  �Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  �5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 

egy vízszintesen osztott
·  �Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal,  

páratartalom-szabályozással
·  �Szintenkénti fagyasztás 
·  �Szuperfagyasztás
·  �Aktív figyelmeztető rendszer, memória

LC 98BB540  
Kürtős páraelszívó, 90 cm

Akciós ár: 139.990,- Ft*
·  �kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
·  �3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
·  �Elszívókapacitás: intenzív fokozaton 820 m³/h
·  �Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
·  �Nyomógombos elektronikus vezérlés,  

digitális kijelzés
·  �Zajszint: 820 m³/h-nál: 68 dB (A) re 1 pW
·  �Külön kapcsolható munkatér megvilágítás  

3 x 20 W-os halogénlámpával
·  ��Billenő kapcsoló

LC 67BA520 
Kürtős páraelszívó, 60 cm

Akciós ár: 99.990,- Ft*
·  �kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
·  �3 teljesítmény-fokozat
·  �Elszívókapacitás: max. 690 m³/h
·  �Kétfokozatú nagyteljesítményű ventilátor
·  �Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
·  �Zajszint: 690 m³/h-nál: 69 dB (A) re 1 pW 
·  �Munkapult megvilágítás halogén lámpákkal, 2 x 25 W
·  �Billenő kapcsoló

MEgTAkAríTáS

38 000,- Ft**
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Beépíthető mosogatógépek

SN 54M505EU
Integrálható speedMatic mosogatógép, 60 cm

Energia Szárítás

varioSpeed aquaStopvíz

ÚJ

Akciós ár: 134.990,- Ft*
·  Energiacímke1: A+/A
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3 360 liter 
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Zajszint: 48 dB (A) re 1 pW
·  4 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,  

eco 50 °C, gyors 45 °C
·  1 kiegészítő opció: varioSpeed
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel
·  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

SN 64M005EU
Teljesen integrálható mosogatógép, 60 cm

Energia Szárítás

varioSpeed aquaStopvíz

ÚJ

Akciós ár: 124.990,- Ft*
·  Energiacímke1: A+/A
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energia/víz2: 290 kWh / 3 360 liter 
·  Energia/víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Zajszint: 48 dB (A) re 1 pW
·  �4 program: intenzív 70 °C, automata 45-65 °C,  

eco 50 °C, gyors 45 °C
·  �1 kiegészítő opció: varioSpeed
·  �speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor
·  Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
·  2 lehajtható rész az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” 

rendszerrel
·  �Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

1. Energia- és szárítási hatékonysági osztály
2.  Évi 280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
3. Fogyasztás eco 50 °C, hidegvíz bekötés esetén.

varioSpeed opció

Miért várna hosszú ideig a tiszta edényekre, ha fele 
annyi idő alatt is elkészülhetnek? Csak válasszon egy 

programot* és utána egyszerűen csak nyomja meg a varioSpeed 
gombot. Ennek következtében máris lecsökken a mosogatási idő 
50%-kal. A felezett időről pedig tájékoztatást ad a maradékidő 
kijelző. Természetesen tökéletes mosogatási eredményt fog  
kapni, edényei ragyogóan tiszták és szárazak lesznek.

*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra.

varioSpeed

Egyedülálló és elegáns készülékkezelés

A Siemens speedMatic mosogatógépei elegáns megjelenésük 
mellett jól érthető és logikusan átlátható kezelőpanellel rendel-
keznek. A középpontban elhelyezett display kijelzőn minden 
szükséges információ biztosított a mosogatási folyamat követé-
séhez. Ettől balra helyezkednek el a programok, míg jobbra 
pedig az ezekkel exkluzív egységet alkotó módosítási lehetősé-
gek érintős gombjai.

MEgTAkAríTáS

51 000,- Ft**

MEgTAkAríTáS

51 000,- Ft**
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Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
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Tökéletes ruhaápolás minimális energiafelhasználással.

Évente körülbelül 1.000 kg mosnivaló keletkezik egy átla-
gos háztartásban. Ez a mennyiségű ruha nem csak a kör-
nyezetét, de az Ön pénztárcáját is alaposan megterheli.  
A Siemens eco mosógépei, innovatív technikai megoldá-
sai révén segítenek Önnek, hogy maximális hatékonyság-
gal, mégis pénztárca kímélő módon ápolhassa ruháit. 

20%-kal alacsonyabb
energia felhasználás

20%

Energia ecoPerfect

Ha nem sietteti semmi, és inkább a keve-
sebb energiafelhasználást részesíti előny-

ben, akkor válassza szinte bármelyik programhoz az 
ecoPerfect opciót, és takarítson meg  akár 20% energiát. 
Ennek az opciónak a használatával sem kell kompromisszu-
mot kötnie a tökéletes tisztaság és az energiatakarékosság 
között. Az ecoPerfect üzemmódban megnő a mosási ciklus 
ideje, de lecsökken a víz hőmérséklete, így tud a mosógép 
Önnek energiát megtakarítani.

max.

-60%

Idő speedPerfect

Nagyon sok dolga volt mostanában és 
nem volt ideje a szennyessel foglalkozni? 

Vagy siet és nincs ideje kivárni, hogy lejárjon a program? 
Csak nyomja meg a speedPerfect opciós gombot, szinte 
bármelyik mosóprogram esetén a mosási idő azonnal  
60%-kal lecsökken. Ezzel az opcióval csak időt takarít meg, 
a mosási eredmény tökéletes marad. 

60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén*

A Siemens mosógépek energiafelhasználásának 
változása 1996 és 2011 között

Energia felhasználás Víz felhasználás

1996 2011 1996 2011

akár 
-38 %

akár 
-29 %

0,20 
kWh

9,8
liter

7,0
liter

0,20 
kWh

super15

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

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

Mix-program

Gyűjteni és tárolni a mosandó ruhaneműt, míg teljes dobnyi mennyiség összegyűlik, nem praktikus dolog. A Siemens mix-prog-
ramja lehetővé teszi, hogy kímélő mosást igénylő anyagok (pl. szintetikus textíliák, pamut ruhaneműk – természetesen azonos 
színűek), egyszerre kerüljenek mosásra. 

*  Összehasonlítva normál programon a WM 16Y840 elöltöltős mosógép  
és a WT 48Y700 kondenzációs szárítógép energiafelhasználását  
hasonló termékekkel 1996-ból.
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WM 12A17HBY 
Elöltöltős mosógép, 60 cm
Energia

gyapjú-
kézimosás

Mosás

töltősúly

5,5

super30

Akciós ár: 89.990,- Ft*
n   Töltősúly: 5.5 kg
n   Energiacímke1: A+
n   Energia/víz2: 175 kWh / 9 400 liter
n   Zajszint3: 59/76 dB (A) re 1pW
n   Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 ford./perc
n   Teljesen elektronikus egygombos kezelés (program+hőmérsélet)
n   Speciális programok: super 30 perces gyorsmosás, gyapjú/kézi, 

finom-selyem
n   LED-es programfutás-jelzés
n   Kezelőgombok: start/szünet, fordulatszám-módosítás,  

vasaláskönnyítő program
n   Többszörös vízvédelmi rendszer

Elöltöltős mosógépek

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  ** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének 
összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

WM 14E465BY 
Elöltöltős varioPerfect mosógép, 60 cm

ÚJ Energia

gyapjú-
kézimosás

Mosás

Dessoustöltősúly Ing/businesssuper15

Akciós ár: 129.990,- Ft*
n   Töltősúly: 7 kg
n   Energiacímke1: A++
n   Energia/víz2: 197 kWh / 10 560 liter
n   Zajszint3: 57/77 dB (A) re 1pW
n   Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 ford./perc
n   Teljesen elektronikus egygombos kezelés (program+hőmérsélet)
n   Speciális programok: higiénia, dessous, farmer/fekete ruhanemű, 

utcai ruha, ingek, super 15’, gyors/mix, gyapjú/kézi és  
finom/selyem

n   Nagy piktogrammos display
n   Érintős programmódosító gombok: start/szünet, vasaláskönnyítő 

program, extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-
módosítás, finom/selyem

n   Gyermekzár gomb
n   Többszörös vízvédelmi rendszer

1. Energiahatékonysági osztály
2.  220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti 

állapot energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.
3. Mosási/centrigugálási szakasz 60 °C-osteljes töltetű pamutmosásnál

MEGTAKAríTáS

71 000,- Ft**

MEGTAKAríTáS

48 000,- Ft*



4

Energiatakarékosság és kényelem.

Különleges bánásmód a gyümölcsök és zöldségek számára: crisperBox.

A piacon frissen vásárolt zöldségek és gyümölcsök különleges körülményeket igényelnek, hogy zamatukat és  
a bennük található vitaminokat a lehető leghosszabb ideig megőrizzék. A megfelelő hőmérséklet mellett a páratartalom 

és ennek szabályozása játszik fontos szerepet  frissességük megtartásában. A crisperBox ezeknek a feltételeknek megfelelve 
mindig az optimális körülményeket biztosítja a benne tárolt élelmiszereknek. Legyen szó például eperről, brokkoliról vagy salátá-
ról, a páratartalom mindig pontosan beállítható a csúszó kapcsoló segítségével. így a zöldségek és gyümölcsök hosszabb ideig 
frissek, zamatosak, vitaminban gazdagok és lédúsak maradnak, hogy Ön tovább fel tudja használni őket. Innentől kezdve Ön 
dönti el, mikor fogyasztja el a friss zöldséget és gyümölcsöt, nem pedig fordítva.

 Minden egyetlen pillantás alatt látható:  
LED világítás a hűtőtérben.

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

 Gyors és kevesebb leolvasztás:  
az új lowFrost technológia.

A fagyasztótérben képződő jégréteg, szigetelő hatása miatt 
megnöveli a hűtőkészülékek energiafelhasználást. Ennek a 
hatásnak a kiküszöbölésére alkottuk meg a lowFrost techno-
lógiát, mely a speciális, egész fagyasztóteret körülvevő elpá-
rologtató-rendszerével nem csak a jégképződést csökkenti, 
de az esetenkénti leolvasztást is gyorsabbá teszi, összeha-
sonlítva a hagyományos rendszerekkel. így a fagyasztott 
élelmiszereket is megóvjuk a jégképződéstől, és az energia-
felhasználást is hatékonyan csökkenteni tudjuk. Az elpáro-
logtató-rendszer külső elhelyezkedésének köszönhetően 
pedig több hely marad az élelmiszerek számára.

 Minden egy karnyújtásnyira: kihúzható polcok 
biztonsági üvegből.

A tökéletes áttekinthetőséget elősegítve, az új 
Siemens hűtők polcai 15 cm-rel kihúzhatók  

a hűtőtérből, így tökéletes rálátást biztosítanak a hűtő  
tartalmára, és semmi nem maradhat rejtve Ön előtt.  
Természetesen a polcok még teljesen megpakolt állapotban 
is könnyen kihúzhatók, és egy biztonsági ütköző megakadá-
lyozza, hogy kiessenek, vagy lebillenjenek. 

 Energia Középpontban az energiahatékonyság: 
A++ energiaosztályú hűtőkészülékek

A hűtőkészülékek energiafogyasztása egy háztartás ener-
giafogyasztásának átlagosan közel harmadát teszik ki, így 
az őket minősítő energiaosztályoknak manapság nagyon 
fontos szerepe van. Az akciós ajánlatban szereplő Siemens 
hűtő/fagyasztó kombináció illetve noFrost fagyasztószek-
rény A++ energiahatékonysági minősítéssel rendelkezik, 
így egy hasonló méretű A energiaosztályú készülékkel 
összehasonlítva sokkal kevesebb energiával beéri.

24 óra alatt 100 literenként*

Siemens hűtőkészülékek energiafelhasználásának 
változása 1996 és 2011 között.

Fagyasztók Hűtő/fagyasztó 
kombinációk

1996 19962011 2011

akár 
-68 % akár 

-73 %

0,50 
kWh

0,55 
kWh

0,16 
kWh

0,15 
kWh

*  Normál használat mellett a GS40NAW40 típusú fagyasztó és a KG36NSB40 
típusú hűtő/fagyasztó kombináció energiafogyasztásának összehasonlítá-
sa egy hasonló méretű 1996-os gyártású Siemens modellével.

Kihúzható polcok
biztonsági üvegből
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A++-os hűtő/fagyasztó kombináció és fagyasztószekrény

GS 36NA32 
Fagyasztószekrény, fehér, 70 cm széles

szuperfagyasztás bigBox

Energia

noFrost

Akciós ár: 199.990,- Ft*
n   Energiaosztály: A++
n   Energiafelhasználás: 264 kWh/év
n   Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW
n   Nettó ****-fagyasztótér: 293 liter
n   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
n   noFrost
n   Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
n   Szuperfagyasztás
n   Multi-Alarm-System
n   1 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
n   5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
n   Fagyasztási naptár
n   Készülékméret: 170 x 70 x 75 cm

KG 36VVL30  
Kombinált hűtő / fagyasztó, inoxlook
Energia

Akciós ár: 139.990,- Ft*
n   Energiaosztály: A++
n   Energiafelhasználás: 227 kWh/év
n   Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW
n   Nettó hűtőtér:  215 liter
n   Nettó**** fagyasztótér: 94 liter
n   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés,  

LED-kijelzés
n   Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
n   Szuperfagyasztás
n   LED világítás
n   Kihúzható polcok 
n   Krómozott palacktartó rács
n   crisperBox páratartalomszabályzással
n   lowFrost könyített és ritkább leolvasztás a fagyasztótérben
n   3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 „BigBox”
n   Fagyasztási naptár
n   Készülékméret: 186 x 60 x 65 cm

MEGTAKAríTáS

96 000,- Ft**

MEGTAKAríTáS

118 000,- Ft**

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  ** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének 
összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Mosogatás hatékonyan és takarékosan.

varioSpeed

varioSpeed opció

Miért várna hosszú ideig a tiszta edényekre, ha 
fele annyi idő alatt is elkészülhetnek? Csak válasz-

szon egy programot* és utána egyszerűen csak nyomja 
meg a varioSpeed gombot. Ennek következtében máris 
lecsökken a mosogatási idő 50%-kal. A felezett időről 
pedig tájékoztatást ad a maradékidő kijelző. Természetesen 
tökéletes mosogatási eredményt fog kapni, edényei ragyo-
góan tiszták és szárazak lesznek.

*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra. 

IntenzívZóna

Fent kíméletes, lent erős víznyomás:  
az intenzívZóna.

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

SN 24E802EU
Mosogatógép, ezüst-inox, 60 cm

ÚJ Energia Szárítás

UjjlenyomatmentesaquaStop auto3in1

Akciós ár: 129.990,- Ft*
n   Energiacímke1: A+/A
n   12 teríték mosogatására alkalmas
n   Energia/víz2: 290 kWh / 3 920 liter 
n   Energia/víz3: 1,02 kWh / 14 liter
n   Zajszint: 52 dB (A) re 1 pW
n   4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás
n   1 kiegészítő opció: féltöltet mosogatási lehetőség
n   speedMatic vízrendszer
n   dosierAssistent, mosogatószer adagoló
n   Töltöttségszenzor, üvegkímélő technika
n   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
n   2 lehajtható rész az alsó kosárban
n   Állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
n   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
n   aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer

Energia felhasználás Víz felhasználás

1996 2011 1996 2011

akár 
-50 %

akár 
-60 %

0,10 
kWh

1,33
liter

0,54
liter

0,05 
kWh

Mosogatásonként, terítékenként*

A Siemens mosogatógépek energiafelhasználásá-
nak változása 1996 és 2011 között 

*  Összehasonlítva a normál programon az SN26U893EU-es  
mosogatógépet egy hasonló termékkel 1996-ból.

1. Energia- és szárítási hatékonysági osztály
2.  280 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén.  

A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától.
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon

MEGTAKAríTáS

47 000,- Ft**
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Szabadonálló és beépíthető mosogatógépek

SE 23E233EU
Mosogatógép, fehér, 60 cm

ÚJ Energia Szárítás

aquaStop

Akciós ár: 104.990,- Ft*
n   Energiacímke1: A/A
n   12 teríték mosogatására alkalmas
n   Energia/víz2: 327 kWh / 4 560 liter 
n   Energia/víz3: 1,15 kWh / 17 liter
n   Zajszint: 54 dB (A) re 1 pW
n   Energiaosztály: A
n   3 program: normál 65 °C, eco program 50 °C előöblítés
n   Programállapot jelzés LED-del
n   regeneráló elektronika
n   átfolyós rendszerű vízmelegítő
n   Állítható magasságú felső kosár
n   Hajlított mosogatókarok
n   Öntisztító szűrő
n   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
n   aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer

SN 55E505EU
Integrálható speedMatic mosogatógép, 60 cm

ÚJ Energia

varioSpeed

Szárítás

víz IntenzívZóna aquaStop vario kosár

Akciós ár: 129.990,- Ft*
n   Energiacímke1: A+/A
n   12 teríték mosogatására alkalmas
n   Energia/víz2: 290 kWh / 3 360 liter 
n   Energia/víz3: 1,02 kWh / 12 liter
n   Zajszint: 46 dB (A) re 1 pW
n   5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, 

előmosogatás
n   2 kiegészítő funkció: intenzívZóna, varioSpeed
n   speedMatic vízrendszer
n   dosierAssistent, mosogatószer adagoló
n   aquaSensor, töltöttségszenzor,üvegkímélő technika
n   Időprogramozás 1-24 óra között, maradékidő kijelzés
n   2 lehajtható rész az alsó kosárban
n   állítható magasságú felső kosár 3 szintű „rackMatic” rendszerrel
n   Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
n   aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer
n   Gyermekzár gomb

MEGTAKAríTáS

51 000,- Ft**

MEGTAKAríTáS

29 000,- Ft**

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  ** Becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének 
összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Beépíthető sütők

HB 43AT540E 
Beépíthető sütő - nemesacél
Energia

3-szintű 
teleszkópos sütősín

Akciós ár: 124.990,- Ft*
n   ecoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető)
n   Multifunkciós sütő 7 funkcióval
n  Elektronikus óra
n  Sütővilágítás
n  3-szintű teleszkópos sütősín
n  Automatikus gyorsfelfűtés
n  Fehér és kék világítás
n  Süllyesztett gombok
n  Profi fogantyú 
n  Gyermekzár: nyomógombzár
n  Teleüveg sütőajtó
n  Hűtőventilátor

HB 331E0
Beépíthető sütő-nemesacél

20%-kal alacsonyabb
energia felhasználás

20%

Energia

Gyermekzár

Akciós ár: 74.990,- Ft*
n   Multifunkciós sütő 5 sütési funkcióval, 3D hőlégbefúvással
n   Energiafogyasztás: A-20%. 20%-kal alacsonyabb (0.79 kWh),  

mint az A energiaosztály határértéke (0.99 kWh)
n   Elektronikus óra
n   Gyermekzár gomb
n   Gyorsfelfűtés
n   Profi fogantyú
n   Tükörsima sütőfalak

Kényelem és könnyű kezelés egy készülékbe zárva.

Az ecoClean borítású, öntisztító sütőbelsőnek köszönhető-
en elbúcsúzhat a fáradtságos és sok időt igénylő sütőtisztí-
tástól. A bevonat magába szívja a zsírcseppeket és ezáltal 
csökkenti a kellemetlen szagok képződését is. A beépített 
3-szintű teleszkópos sütősínnel pedig gyerekjáték a sütés, 
hiszen a teli tepsik kezelése, a sütőbe való betolása illetve 
kihúzása egyszerű és biztonságos.

Alacsony energiafogyasztás tökéletes sütési  
végeredménnyel párosítva.

A 3 dimenziós hőlégbefúvással rendelkező készülékkel 
minden sütési feladat könnyedén elvégezhető, ráadásul  
a készülék energiafogyasztása is kiemelkedő. A továbbfej-
lesztett technológiáknak köszönhetően a készülék az A 
energiaosztály standard értékénél 20%-kal kevesebb  
energiát fogyaszt, így már a sütés terén is jelentős energia 
takarítható meg.
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Beépíthető főzőlapok

ET 651EE11E 
Üvegkerámia főzőlap, 60 cm

Gyermekzár

Akciós ár: 69.990,- Ft*
n   Keret nélküli kivitel
n   4 szupergyors „highSpeed” főzőzóna
n   touchControl vezérlés
n  17 fokozat
n   Forraló elektronika
n   Digitális kijelző
n   Gyermekzár
n  Biztonsági kikapcsolás
n   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés

EH 645QA16E 
Indukciós főzőlap, 60 cm

Indukció Gyermekzár

Akciós ár: 99.990,- Ft*
n   Körbefutó kerettel
n   4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
n   Superquattro érintőszenzor
n   17 fokozat
n   Gyermekzár, biztonsági kikapcsolás
n   powerManagement funkció
n   Maradékhő kijelzés
n   powerBoost funkció, minden indukciós  

főzőzónához lehetséges
n   Csatlakozási teljesítmény: 3,7 kW

Energia és idő megtakarítás az indukciós főzőlapokkal is.

Az indukciós főzőlapok segítségével energiát takaríthat meg, 
mivel az indukciós technológiának köszönhetően a befekte-
tett villamos energia teljes egészében az edényt és így a ben-
ne található ételt melegíti, így nem vész kárba hő. A technoló-
gia maximális kényelmet is biztosít, hiszen edényfelismeréssel 
rendelkeznek a főzőlapok, illetve a főzőfelület nem melegszik 
fel, így az étel nem tud ráégni sem.

Letisztult forma és vezérlés.

Ez az elegáns, keret nélküli üvegkerámia főzőlap mindent tud, 
ami a főzés megkönnyítéséhez kell. TouchControl vezérlésé-
vel könnyed kezelhetőséget biztosít, forraló elektronikájával 
gyors főzést tesz lehetővé, gyermekzárjával illetve maradékhő 
kijelzésével pedig maximális biztonságot nyújt.

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  
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ER 64151DE
Gáz főzőlap – nemesacél, 60 cm

Akciós ár: 39.990,- Ft*
n    4 Gázégő
n   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
n   Egykezes gyújtás
n   Termoelektromos égésbiztosító
n   Zománcozott edénytartó gumilábakkal
n   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
n   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

EP 616PB81E 
Gáz főzőlap – edzett üveg, fekete, 60cm 

Akciós ár: 74.990,- Ft*
n   Edzett üveg felület
n   4 Gázégő
n   1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
n   Egykezes gyújtás
n   Termoelektromos égésbiztosító
n   Zománcozott egyedi edénytartó
n   Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
n   PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Beépíthető gáz főzőlapok

Főzés gázzal edzett üveg felületen.

A Siemens edzett üveg gáz főzőlapjaival ötvözi a gázzal való 
főzés előnyeit az elegáns üvegfelület szépségével. A megjele-
nést fokozandó a főzőlapot egyedi edénytartó rácsokkal lát-
ták el, mely légiesen könnyed megjelenést biztosít, de stabi-
lan is tartja a rácsra helyezett edényeket és serpenyőket a 
főzés folyamán.

Maximális biztonság a gáz főzőlapok esetében is.

Ez a nemesacél gáz főzőlap olyan tulajdonságokkal rendelke-
zik, melyek segítségével a főzés tökéletes biztonsággal végez-
hető. Az egykezes elektromos szikragyújtás biztosítja  
a gázégők egyszerű begyújtását, a termoelektromos égésbiz-
tosító pedig ügyel a láng folyamatos és egyenletes égésére,  
a teljes működési időtartam alatt.
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Szabadonálló gáztűzhely és beépíthető páraelszívó

HR 64W210T 
Kombinált gáztűzhely, fehér, 60 cm
Energia

Gyermekzár

Akciós ár: 129.990,- Ft*
n   Gáz főzőlap
n   Főzőlap 2 normál-, 1 takarék-, 1 WOK gázégővel
n   Egykezes gyújtás
n   Termoelektromos égésbiztosító
n   Nagytérfogatú sütőtér (XXL)
n   7 sütési mód: alsó/felső sütés, külön alsó sütés, keringetett levegő, 

kiolvasztó funkció, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill,  
kis felületű grill

n   Elektronikus programóra
n   Gyermekzár (nyomógombzár)
n   Sütőtérvilágítás

LI 23030 
Kihúzható páraelszívó, 60 cm

Akciós ár: 39.990,- Ft*
n   60 cm széles felső szekrénysorba építhető
n   Munkatér megvilágítás (2 x 40 W)
n   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
n   3 teljesítmény-fokozat
n   Elszívókapacitás: max. 400 m³/h
n   Zajszint: max. 400 m³/h-nál: 64 dB (A) re 1 pW 
n   Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható
n   Billenő kapcsoló

Tökéletes kombináció: gáz főzőlap elektromos sütővel.

A Siemens szabadonálló kombinált gáztűzhelyével minden 
konyhai feladat gyerekjáték. 4 gázégős, WOK-égővel felszerelt 
főzőlapján és 7 funkciós légkeveréssel rendelkező sütőjében 
akármilyen ételt elkészíthet. A programozható sütő gyermek-
zárral is rendelkezik, így a kíváncsiskodó apróságokat és  
a készülő ételt sem érheti „váratlan baleset”.

A láthatatlan páraelszívó.

A praktikus, felsőszekrénybe építhető páraelszívó kikapcsolt 
állapotban szinte észrevehetetlen. Az elszívó elejét kihúzva a 
motor működésbe lép, és hatékonyan távolítja el a kellemet-
len szagokat és gőzt a konyhából. A páraelszívó zsírszűrője 
mosogatógépben mosható, és alkalmazható egyaránt kiveze-
téses és keringetéses üzemmódra is.

*  A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.  
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