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Řada studioLine. Exkluzivní vestavné spotřebiče
pro nejnáročnější požadavky.
Seznamte se s budoucností.
Siemens domácí spotřebiče

Když to nejlepší nestačí.
Řada studioLine.

Jedinečná řada vestavných spotřebičů Siemens studioLine obohatí
nejen vaši kuchyni, ale i váš život. Je přesně tím pravým pro všechny,
kteří mají ty nejvyšší nároky a nespokojí se pouze s dobrým. Exkluzivní
design a nejmodernější výbava spotřebičů studioLine nabízí nejen
nevšední požitek pro oko, ale také maximální svobodu ve všem, co
s sebou život přináší. Pusťte se do dobrodružství a zažijte ještě více
mimořádných okamžiků – díky jedinečné efektivitě vašich domácích
spotřebičů je vše pouze a jen na vás.
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Svět plný možností.
Spojený s vaším domovem.

Svět technologických inovací jde neustále kupředu. Spotřebiče se stále více
propojují a jsou mnohem inteligentnější. Domácí spotřebiče Siemens
připojené k Wi-Fi lze už dnes ovládat prostřednictvím aplikace Home
Connect. Nyní však tato technologie dokáže propojit všechny vaše
spotřebiče s různými partnery a přeměnit tak domácnost na chytrý domov.
Objevte, jak propojené domácí spotřebiče rozšiřují možnosti využití
a obohatí řadu aspektů každodenního života. Otevřete se inovativnímu
životnímu stylu a nechte budoucnost vstoupit do svého domova. Poznejte
netušené možnosti spotřebičů s Home Connect.
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Ukažte svůj styl.
S blackSteel.
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Nápadně zdrženlivý – design blackSteel
Vestavné spotřebiče studioLine zaujmou
moderním a vytříbeným vzhledem, který upoutá
všechny pohledy. Tmavě černý panel, masivní
otočné voliče z ušlechtilé oceli a skleněná dvířka
deepBlack – to jsou jen některé z mimořádných
detailů, které najdete pouze u této řady
vestavných spotřebičů. V kombinaci s ostatními
prvky kuchyně tak vzniká jedinečný obraz, který
spojuje eleganci a exkluzivitu.
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Špičková kuchyně
nepotřebuje
špičkové kuchaře.
Objevte svět chutí, které znáte pouze ze špičkových restaurací,
díky metodě sous-vide.

Sous-vide

Nevšední požitek přímo u vás doma
Funkce sous-vide přináší profesionální gastronomii zcela jednoduše k vám
domů. Vakuované potraviny se připravují obzvláště šetrně pomocí 100%
páry. Tato jedinečná metoda vaření zachovává vitamíny i aroma a vytváří
tak jedinečný chuťový zážitek.
Dobrá příprava je jádrem úspěchu
Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou (v 99% vakuu)
a optimálně se tak připraví pro vaření sous-vide. Díky vzduchotěsnému
obalu se zaručí optimální přenos tepla při vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.
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Čas na revoluci ve vaření.
Vychutnejte si výjimečnou výbavu pečicích trub studioLine.

roasting
Sensor Plus

Ta správná teplota je zárukou pro dokonalou pečeni
Díky třem bodům měření dokáže inovativní teplotní sonda roastingSensor Plus
na pečení přesně a spolehlivě změřit vnitřní teplotu vašich pokrmů. Je vhodná
pro celou řadu jídel a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či
parním ohřevem.

bakingSensor

Automaticky výjimečně chutné
Vše, co při pečení musíte udělat: připravit těsto a zvolit požadovaný pokrm.
Pečicí senzor bakingSensor zcela automaticky kontroluje proces pečení,
monitoruje obsah vlhkosti ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná, kdy je
pokrm hotový.

Trojnásobný
teleskopický
výsuv Plus

Více stability, dokonalý přehled
Trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí umožnuje pečicí plechy, rošty
i univerzální pánve vytáhnout ve třech úrovních, a to pouze jedním pohybem. Díky
stop funkci se navíc automaticky zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti
před troubou, což velmi oceníte při opětovném vložení plechů do trouby.

activeClean®
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Kuchyně vymyšlená do posledního detailu. Až po čištění
Nyní si můžete vychutnat své pokrmy bez jakýchkoliv starostí. Díky
activeClean® se nemusíte děsit čištěním trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše
trouba se sama vyčistí. V procesu, který se nazývá pyrolýza, se trouba zahřeje
na teplotu okolo 485 °C, která způsobuje, že se zbytky tuku a drobných nečistot
uvnitř trouby promění v popel. Troubu pak stačí jednoduše vytřít.
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Dokonale se přizpůsobí
vašemu časovému plánu.
100% chuť v kombinaci s 50% úsporou času – studioLine pečicí trouby
s funkcí varioSpeed a coolStart.

Pečicí trouby studioLine nabízí možnost přizpůsobit vaši kuchyni vašemu životnímu stylu.
Například díky funkcím varioSpeed a coolStart strávíte méně času přípravami a budete mít
více času na výjimečnosti, které život nabízí.

varioSpeed

Je zcela snadné být dvakrát rychlejší
Integrovaná mikrovlnná funkce dokáže mnohem víc
než jen rozmrazovat a ohřívat. Pokud ke zvolenému
druhu ohřevu přidáte mikrovlny, zkrátíte dobu přípravy
pokrmů v troubě. A výsledek bude vynikající. Ušetříte
tak čas i energii.
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coolStart

Méně čekání a více chuti
Připravte hluboce zmrazené pokrmy v troubě ještě
rychleji než kdykoliv předtím – a to díky inovativní
funkci coolStart. Pomocí inteligentní fáze ohřevu je příprava mražených potravin rychlá, šetrná k potravinám,
bez nutnosti předehřevu, a tím i časově nenáročná.
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Od zdravého po křupavé.
Jednoduchá obsluha vede k chutným a zdravým pokrmům –
to vše nabízí kombinované parní trouby studioLine.

pulseSteam

Kombinovaná
parní trouba

Parní trouba
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Trouba s přídavnou párou pulseSteam:
křupavá kůrka i šťavnatá pečeně
S pomocí pravidelného přidávání vodní páry k běžnému pečení je
nyní ještě snazší připravit vynikající pokrmy. Vlhkost se odpařuje
na povrchu, což váš pokrm učiní z vnějšku křupavý a uvnitř šťavnatý. Ideální pro pečeni nebo chléb.

Kombinovaná parní trouba:
ideální styl vaření pro každý druh pokrmu
Vařte pouze s párou, pečte a opékejte pomocí horkého vzduchu
nebo použijte obě funkce najednou. Inovativní kombinace páry
a horkého vzduchu je ideální nejen pro maso, ryby a zeleninu,
ale hodí se také při pečení chleba, koláčů nebo křupavé pečeně.

Parní trouba: příprava chutných
a zdravých pokrmů pomocí jemné páry
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 šetrně, je zachována chuť
a přírodní barva vašich pokrmů.

15

Do detailu
naprogramovaný
požitek.
Pro dokonale připravené menu a velmi snadná obsluha –
TFT displeje vestavných trub studioLine.

TFTdotykový
displej Plus

cookControl
Plus
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5,7" TFT dotykový displej Plus
Jednoduché a zábavné ovládání pomocí dotykového displeje TFT Plus.
Větší velikost, jasnější barvy, vyšší kontrast a lepší rozlišení. Díky struktuře menu optimalizované pro praktickou a pohodlnou dotykovou navigaci
představuje dotykový displej TFT Plus v českém jazyce nejinovativnější
a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které kdy bylo pro trouby k dispozici. Navržený pro jediný účel: poskytnout vám plnou kontrolu.
Pečeně se snadno podaří
Vestavěli jsme pro vás kuchařku, aby pro vás vaření bylo ještě snazší.
Elektronická pečicí automatika cookControl Plus nabízí množství programů pro dokonalou přípravu masa a ryb. Vyberte jednoduše požadovaný
program a zadejte váhu – vše ostatní půjde automaticky.
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Požitek z kávy stiskem
jediného tlačítka.
Začněte mimořádný den s výjimečně dobrou kávou. Plně automatický kávovar studioLine
vyniká exkluzivním designem, který je stejně jedinečný jako káva, kterou připraví.

Těšte se na pravá umělecká díla – na hustou jemnou, oříškově hnědou Cremu
nebo na jedinečnou krémovou mléčnou pěnu. Kromě toho se plně automatický kávovar bezchybně včlení do vaší kuchyně a bude skvěle ladit se všemi
ostatními vestavnými spotřebiči řady studioLine.
Vychutnejte si nejen špičkovou kávu, ale také neomezené možnosti. S aplikací
Home Connect. Už jste ochutnali například australské Flat White nebo španělské Café Cortado? Nemusíte procestovat svět, abyste objevili tyto kávové speciality. Díky aplikaci Home Connect máte velký výběr exkluzivních mezinárodních kávových specialit stále po ruce a přípravu můžete spustit odkudkoliv
chcete.

Plné aroma, nenapodobitelné Crema
Získejte to nejlepší ze světa kávy. Je jedno, pro kterou
kávu se rozhodnete. Systém aromaPressure zachovává aroma a zaručuje maximální požitek.

Příprava na míru
Světově jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný
požitek z espressa díky stále ideální a konstantní teplotě spařování kávy.

Mletí na nejvyšší výkon může být tak tiché
Extrémně tichý, extrémně jemné mletí, extrémně
trvanlivý: jedinečný mlýnek silentCeram Drive z vysoce
kvalitní, odolné keramiky vytěží ještě více aroma z každého zrnka.
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Jedna varná deska.
Neomezené možnosti.
Vytvořte z každé přípravy pokrmů pravý kuchařský zážitek –
celoplošná indukční varná deska studioLine freeInduction Plus.

freeInduction
Plus

activeLight

powerMove
Pro
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Více flexibility pro více možností
Na varnou desku freeInduction Plus můžete umístit
až 6 rozdílně velkých hrnců nebo pánví – inovativní
celoplošná indukce automaticky rozezná polohu,
velikost a tvar každého nádobí.

Informace na první pohled
Díky fukci activeLight uvidíte vaření v jiném světle.
Tento optický průvodce vás bude informovat nejen
o právě aktivním varném prostoru, ale pomocí různých barev i o aktivních funkcích a senzorech vaření.

Vařte jako profesionální kuchař
S funkcí powerMove Pro můžete rozdělit flexibilní
varné zóny do pěti různých zón úrovní výkonu – 9,
7, 5, 3 a 1. Přes nejvyšší teplotu na přední zóně až
po mírnou na zadní zóně – jednotlivá nastavení se
aktivují jednoduše pohybem nádoby.

TFTTouchdisplay
Plus

cookConnect
system

flexMotion

Vše mít pod kontrolou
Intuitivní a jednoduchý TFT dotykový displej Plus
poskytuje velké množství informací nejen o užitečných tipech na obsluhu, o pozici, tvaru či velikosti varné nádoby, ale také o nastavení nebo
vám zobrazí nový recept.

Vytvořte z každé přípravy pokrmů pravý kuchařský zážitek: celoplošná indukční varná deska studioLine freeInductionPlus.

Perfektní souhra
Funkce cookConnect umožňuje propojení vaší
varné desky a odsavače par. Jejich nastavení
a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat
pohodlně usazení před oblíbeným filmem.

Žádné opětovné nastavení
Dalším inteligentním pomocníkem, kterého
oceníte při každodenním vaření je funkce
flexMotion. Díky této inovaci lze stupeň ohřevu,
naprogramovanou dobu vaření a zvolená nastavení přenášet z jedné varné zóny na jinou. Stačí
pouze pousunout hrnce ze zapnuté varné zóny
na vámi zvolené místo.
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Varná deska
s mnoha
možnostmi.
Indukční varné desky studioLine ohromí mimořádnou
flexibilitou a inovativními varnými zónami. Díky
intuitivní obsluze a komfortní výbavě se vám každé
jídlo zaručeně a bez velké námahy podaří.

flexInduction
Plus
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Přizpůsobí se vašim potřebám
Hrnce a pánve jsou tak rozličné jako pokrmy, které s jejich pomocí připravujete. S varnou deskou flexInduction nebo
flexInduction Plus tomu můžete svou
varnou plochu flexibilně přizpůsobit.
Vedle klasicky uspořádaných varných
zón jsou k dispozici dvě plošné indukční
varné zóny, které mohou být společně
zapnuty a spojeny do jedné velké. Do
spojené indukční zóny je možno umístit
vaše nádobí jakkoliv.

fryingSensor
Plus

Už se nikdy nic nepřipálí
Senzory zabudované ve varné desce
měří na stupeň Celsia přesně teplotu
oleje v pánvi. Při aktivaci senzoru a nastavení 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 teplotu na zvolené úrovni. Nemusíte tedy stupně výkonu upravovat
a máte více času věnovat se přípravědalších chodů. Můžete si být jisti, že
připravované jídlo se nikdy nespálí,
a bez starostí dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků.

cookingSensor
Plus

Vaření bez překypění
Inovatnitní senzor cookingSensor Plus
reguluje teplotu varné zóny tak, aby se
vše perfektně uvařilo, aniž by cokoli
překypělo. Varný senzor cookingSensor
se připevní přímo na hrnec a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie
Bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabraňuje přetečení
z hrnce pomocí samočinné regulace.
Funguje bez dozoru, bez přenastavování – a šetří energii.
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Dvě spojí v jedinou.
Díky studioLine zažijete ve své kuchyni novou dimenzi svobody.
Se systémem inductionAir získáte více místa na vaření, užijete
si vždy volný výhled a zároveň zachováte účinné odsávání.

climate
Control Sensor

dual
lightSlider
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Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle množství páry
Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění
páry a automaticky pak přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu
ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil. Senzor kvality
vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.

Věřte své intuici
Inovativní ovládání dual lightSlider je synonymem pro moderní
technologii, intuitivní ovládání a design s pozoruhodnou jedinečností: v aktivním stavu je ovládací panel optickým zážitkem,
vypnutý je prakticky neviditelný.
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Nápadně nenápadný.
Odsavače par řady studioLine přesvědčí výjimečným výkonem a neobyčejným
designem. Zkrátka dokonalé řešení pro čerstvý vzduch a čistý design pro moderní
kuchyně propojené s obytným prostorem.

Dechberoucí design
Nový skleněný zápustný odsavač par Siemens
kombinuje vyjímečný design, kvalitní materiály a vynikající výkon – ideální pro otevřené
kuchyně. Díky inovatiní funkci Guided Air –
vzduchové cloně, která nedovolí uniknout
vodní páře do prostoru – přesvědčivě výkonný.

Guided Air
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Inovace visí ve vzduchu.
Odsavače par řady studioLine se starají nejen o čistý vzduch, ale jsou také
vybaveny inteligentní technologií a lze je zcela přizpůsobit osobním požadavkům –
pro inovativní a individuální kuchyni.

climate
Control Sensor

emotionLight
Pro

Pro čistý vzduch. Zcela automaticky
Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par
a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. Senzor kvality
vzduchu vypne odsavač par automaticky 10 minut po vaření – pro příjemnou atmosféru v kuchyni.

Světlo podle vašeho stylu
Pomocí emotionLight Pro jednoduše změníte atmosféru kuchyně. Vyberte si z 256 různých barev a přizpůsobte kuchyni svému osobnímu stylu
a náladě – emotionLight Pro můžete také pohodlně nastavit pomocí aplikace Home Connect na svém tabletu nebo mobilním telefonu.

Řízení odsávání par z pohovky
Vybrané odsavače par lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace
umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí
chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby jej změníte zcela jednoduše, odkudkoliv chcete.

cookConnect
system
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Dokonalá souhra mezi varnou deskou a odsavačem par
Funkce cookConnect system umožňuje propojení vaší varné desky a odsavače par. Jejich nastavení a vzájemnou symbiózu můžete kdykoliv sledovat například pohodlně usazení před vaším oblíbeným filmem.

29

Navrženo pro budoucnost.
Když se design snoubí s funkčností. Nové myčky studioLine připravené na budoucnost.

Díky působivé technologii, která určuje současné i budoucí trendy, prvotřídní výbavě a jedinečnému designu jsou
nové myčky Siemens studioLine připraveny na budoucnost. Od základní řady až po prémiové modely je každá
myčka vybavena Wi-Fi připojením a může být kromě klasického manuálního nastavování ovládána rychle a snadno pomocí aplikace nebo hlasovými povely.
Díky hornímu koši s exkluzivní glassZone mají nyní vaše
nejkřehčí sklenice svůj vlastní vyhrazený prostor, který zaručuje bezpečné uchycení a důkladné, ale jemné umytí.
Někdy je potřeba věci urychlit. Inovovaná funkce varioSpeed zajistí skvělé výsledky během okamžiku – umí
zkrátit dobu mycího programu, a to i v jeho průběhu.
Nový ovládací panel a nový design košů myček nabízejí
maximální flexibilitu a komfort.
Inovace pro zářivou budoucnost. Navrženo značkou
Siemens – vyrobeno pro vás.
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Čerstvost
par excellence.

Řada studioLine nabízí dokonalé skladování pro každou potravinu. A pro každý požadavek dokonalý chladicí spotřebič.
Již nikdy nepřemýšlejte o tom, kdy a jak uchovávat potraviny, protože vaše chladnička na to bude myslet za vás. Pomocí
senzorově řízené technologie čerstvosti navíc udrží vaše potraviny výrazně déle čerstvé. S intuitivními funkcemi můžete
vše dokonale uložit a uchovat. Komfort obsluhy již nezná hranice – ani prostorové.

hyperFresh
premium 0ºC

noFrost

hyperFresh
plus
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Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé
Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu
s regulátorem vlhkosti a druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým
úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3x
déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.

Již nikdy neodmrazujte
U systému noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladicího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a námrazy na potravinách. Ušetříte tak
mnoho času a energie.

Potraviny zůstanou až 2x déle čerstvé
Se zásuvkou hyperFresh plus se zachová chuť, vitamíny a živiny
u zeleniny a ovoce déle. Boxy se starají o to, že maso, uzeniny
a ryby zůstávají až 2x déle čerstvé.
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Pečicí trouby studioLine
iQ700 blackSteel
Vařte jako profesionálové:
funkce sous-vide
Funkce sous-vide je jedinečným druhem přípravy pro vynikající
chuťové zážitky. Perfektní v kombinaci s vakuovací zásuvkou.
Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou
(v 99% vakuu) a optimalně se tak připraví pro vaření sous-vide.
Díky vzduchotěsnému obalu se zaručí optimalní přenos tepla při
vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.

Připojení
Home Connect
S aplikací Home Connect můžete své domácí
spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku –
na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Dokonalé výsledky pečení: 4D horký vzduch
Naprosto svobodně si zvolte, kterou výšku umístění chcete pro přípravu použít. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje
ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby.

Vestavná trouba, 60 cm
HM876G2B6

Maximální bezpečnost a komfort: trojnásobný teleskopický výsuv
Trojnásobný teleskopický výsuv umožňuje vytáhnout pečicí plechy,
rošty nebo univerzální pánve ve třech úrovních, a to jedním pohybem
ruky.

Druhy displejů
5,7" TFT dotykový displej Plus

3,7" TFT dotykový displej

2,8" TFT dotykový displej
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Dokonalé na stupeň přesně:
roastingSensor Plus teplotní sonda
Teplotní sonda roastingSensor Plus dokáže díky třem bodům
měření přesně a spolehlivě kontrolovat vnitřní teplotu pokrmů.
Je vhodná pro celou řadu pokrmů – od kuřete po roastbeef,
a lze ji dokonce zkombinovat s mikrovlnným ohřevem či jemnou párou.

Automatické samočištění: activeClean®
Stiskem tlačítka se promění všechny zbytky tuků a nečistot z pečení
masa, koláčů a grilování při vysoké teplotě na popel, který lze poté
zcela jednoduše setřít hadříkem.
Výrazně jednodušší čištění: ecoClean Plus
Porézní povrchová úprava na stěnách, bocích či stropu (dle modelu)
je tvořena mikroskopickými keramickými zrnky, která zabrání znečištění vnitřního prostoru behěm průběhu pečení. Tento povrch je účinný celou dobu životnosti spotřebiče.
Už žádné zbytečné čekání: funkce rychloohřev
S možností rychlého předehřátí dosáhne trouba požadované teploty
během chvilky, a to bez zvýšené spotřeby energie. Na 175 °C se trouba vyhřeje za přibližně 5 minut.

Každý pokrm ve správném světle:
halogenové a LED osvětlení
V závislosti na konkrétním modelu existují různé druhy osvětlení. Od
standardního halogenového osvětlení až po víceúrovňové LED osvětlení – každé se stará o dokonalé osvětlení a ukazuje vaše pokrmy
v plném lesku.
100% chuť, 50% úspora času: varioSpeed
S funkcí varioSpeed můžete při přípravě vašich pokrmů ušetřit jedním stiskem tlačítka až 50 % času.
Křupavé a šťavnaté zároveň: přídavná pára pulseSteam
Přidejte při pečení vodní páru a připravte fantasticky křupavé a šťavnaté pokrmy.
Šetrná a zdravá příprava pokrmů: vaření v páře
Nezáleží na tom, zda připravujete rybu, zeleninu nebo dezerty, funkce vaření v páře je zdravým a chutným způsobem přípravy pokrmů.
Zcela jednoduše pomocí horké vodní páry.
Ideální kombinace: kombinovaný ohřev s párou
Pečte pomocí konvenčních ohřevů, vařte pouze v páře nebo zkombinujte oba druhy ohřevu. Inovativní kombinace páry a horkého vzduchu je ideálním řešením pro mnoho druhů pokrmů.

Pohodlné a tiché otevírání a zavírání: softMove
Funkce softMove s inteligentní mechanikou tlumičů umožňuje komfortní otevírání a zavírání dvířek pečicí trouby.
Šetří čas a zachová chuť: coolStart
Funkce coolStart šetří čas, protože umožňuje připravovat zmrazené
potraviny bez nutného předehřevu.
Záruka dokonalého výsledku pečení: cookControl Plus
Funkce cookControl Plus s automatickými programy je zárukou pro
dokonalou přípravu mnoha pokrmů.
Na stupeň přesně a dokonale: bakingSensor Plus
Pečicí senzor kontroluje vlhkost ve vnitřním prostoru pečicí trouby
a rozpozná tak, kdy je proces pečení u konce.
Když máte plné ruce práce: Voice controlled door opening
Díky partnerství s Amazon Alexa a Google Assistant lze vaši troubu
ovládat také hlasem. Aktivujte příslušné skills a služby, a vytvořte
spojení mezi hlasovým asistentem a domácím zařízením. Po připojení máte v troubě přístup k několika hlasovým příkazům a nebo můžete
hlasem otevírat dvířka (model HS858KXB6 s funkcí Voice controlled
door opening).
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Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm

Kombinovaná parní trouba
HS858KXB6

Pečicí trouba s přídavnou párou
pulseSteam a mikrovlnami
HN878G4B6

Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm

Kombinovaná parní trouba

Kombinovaná parní trouba

HS858GXB6

HS836GVB6

Kombinovaná trouba
s mikrovlnami
HM876G2B6

Pečicí trouba

Pečicí trouba

Pečicí trouba

HB876G8B6

HB836GVB6

HB835GVB1

Řada

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

Řada

iQ700

iQ700

iQ700

Konektivita

Home Connect, Voice controlled door opening

Home Connect

Home Connect

Home Connect

Konektivita

Home Connect

Home Connect

Home Connect

15 druhů ohřevu
další způsoby vaření s párou: pára 100 %,
regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo
rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí
těsta, rozmrazování, sous-vide
elektronická regulace teploty 30–250 °C

15 druhů ohřevu; 5 možností nastavení
mikrovlnného výkonu (90 W,180 W, 360 W,
600 W, 800 W) s invertorem
další způsoby vaření s párou pulseSteam: regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení
pečiva z předešlého dne), kynutí těsta
další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný
ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
elektronická regulace teploty 30–300 °C

15 druhů ohřevu
další způsoby vaření s párou: pára 100 %,
regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo
rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí
těsta, rozmrazování, sous-vide
elektronická regulace teploty 30–250 °C

13 druhů ohřevu
další způsoby vaření s párou: pára 100 %,
regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo
rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí
těsta, rozmrazování, sous-vide
elektronická regulace teploty 30–250 °C

Systém čištění

ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna

activeClean® – automatické samočištění

ecoClean Plus: strop, boční stěny, zadní stěna

ecoClean Plus: zadní stěna

Výbava

5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení
zásobník na vodu o objemu 1 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
umístění parního generátoru mimo varný
proctor

5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení
zásobník na vodu o objemu 1 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
umístění parního generátoru mimo varný
prostor

5,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení
zásobník na vodu o objemu 1 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
umístění parního generátoru mimo varný
prostor

3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení
zásobník na vodu o objemu 1 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
umístění parního generátoru mimo varný
prostor

trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí

jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při
pyrolýze

trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí

trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)
energetická třída: A+1)

elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 30 °C2)

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)
energetická třída: A+1)

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)
energetická třída: A+1)

Příslušenství

1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba 1× smaltovaný plech, 1× kombinovaný rošt,
(velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost 1× univerzální pánev
XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S),
1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev

1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba
(velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost
XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S),
1× rošt, 1× mycí houba, 1× univerzální pánev

1× smaltovaný plech, 1× děrovaná parní nádoba
(velikost S), 1× děrovaná parní nádoba (velikost
XL), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost S),
1× rošt, 1× mycí houba, 1x univerzální pánev

Příslušenství

Cena*

72 990 Kč*

59 990 Kč*

56 990 Kč*

Cena*

Druhy ohřevu

Systém výsuvu

Bezpečnost
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68 990 Kč*

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

iQ700

15 druhů ohřevu
13 druhů ohřevu
5 možností nastavení mikrovlnného výkonu
elektronická regulace teploty 30–300 °C
(90 W,180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný
ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
elektronická regulace teploty 30–300 °C

13 druhů ohřevu
elektronická regulace teploty 30–300 °C

13 druhů ohřevu
elektronická regulace teploty 30–300 °C

Systém čištění

activeClean® – automatické samočištění

activeClean® – automatické samočištění

ecoClean Plus: zadní stěna

ecoClean Plus: zadní stěna

Výbava

3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení

3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotní sonda
halogenové osvětlení

3,7" barevný TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotní sonda
halogenové osvětlení

2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková
tlačítka
softMove
cookControl10
roastingSensor Plus teplotní sonda
halogenové osvětlení

Systém výsuvu

jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při
pyrolýze

trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí,
odolný při pyrolýze

trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí

trojnásobný teleskopický výsuv se stop funkcí

elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 30 °C2)

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 30 °C2)
energetická třída: A1)

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)
energetická třída: A1)

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)
energetická třída: A1)

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

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

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

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

51 490 Kč*

34 490 Kč*

29 490 Kč*

27 490 Kč*

Druhy ohřevu

Bezpečnost

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

1)

1)

2)

2)
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Kompaktní trouby, výška 45 cm

Pečicí trouba s přídav. párou Kompaktní kombinovaná
pulseSteam a mikrovlnami
parní trouba
CN878G4B6
CS858GRB7

Mikrovlnné trouby, výška 38 cm

Kompaktní trouba
s mikrovlnami
CM836GPB6

Kompaktní parní trouba
CD834GBB1

Kompaktní mikrovlnná
trouba
CF834AGB1

Řada

iQ700

iQ700

iQ700

Konektivita

Home Connect

Home Connect

Home Connect

Druhy ohřevu

15 druhů ohřevu; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,
360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
další způsoby vaření s párou pulseSteam: regenerační ohřev (ohřívání
pokrmu nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta
další způsoby ohřevu s mikrovlnami:
mikrovlnný ohřev, kombinovaný
mikrovlnný ohřev
elektronická regulace teploty 30–300 °C

15 druhů ohřevu
další způsoby vaření s párou: pára
100 %, regenerační ohřev (ohřívání
pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne), kynutí těsta, rozmrazování, sous-vide
elektronická regulace teploty 30–250 °C

13 druhů ohřevu
5 možností nastavení mikrovlnného
výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W) s invertorem
další způsoby ohřevu s mikrovlnami:
mikrovlnný ohřev, kombinovaný
mikrovlnný ohřev
elektronická regulace teploty 30–300 °C

Systém čištění

activeClean® – automatické samočištění

ecoClean Plus: strop, boční stěny,
zadní stěna

ecoClean Plus: zadní stěna

Výbava

5,7" barevný TFT displej vč. češtiny,
s dotykovým ovládáním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení
zásobník na vodu o objemu 1 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku vody
umístění parního generátoru mimo
varný prostor

5,7" barevný TFT displej vč. češtiny,
s dotykovým ovládáním
softMove
cookControl Plus
bakingSensor
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení
zásobník na vodu o objemu 1 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku vody
umístění parního generátoru mimo
varný prostor

3,7" barevný TFT displej vč. češtiny,
s dotykovým ovládáním
softMove
cookControl Plus
roastingSensor Plus teplotní sonda
LED osvětlení

jednonásobný teleskopický výsuv,
odolný při pyrolýze

jednonásobný teleskopický výsuv
se stop funkcí

jednonásobný teleskopický výsuv

závěsné rošty

elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 30 °C2)

elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)
energetická třída: A+1)

elektronický zámek dveří
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
teplota dveří max. 40 °C2)

dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
teplota dveří max. 40 °C2)

tlačítko start
spínač kontaktu dveří

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

1× děrovaná parní nádoba (velikost
1× kombinovaný rošt, 1× univerzální
S), 1× děrovaná parní nádoba (velipánev
kost XL), 1× neděrovaná parní nádoba
(velikost S), 1× rošt, 1× mycí houba,
1× univerzální pánev

1× děrovaná parní nádoba (velikost
L), 1× neděrovaná parní nádoba (velikost L), mycí houba

1× skleněný tác

53 490 Kč*

52 490 Kč*

29 990 Kč*

27 990 Kč*

Systém výsuvu

Bezpečnost

Příslušenství
Cena*
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iQ700
čtyři druhy ohřevu: pára 100 %, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo
rozpečení pečiva z předešlého dne),
kynutí těsta, rozmrazování
elektronická regulace teploty
30–100 °C
další funkce: program na odvápnění,
automatické vyrovnání bodu varu dle
nadm. výšky

iQ700
max. výkon: 900 W
5 možností nastavení mikrovlnného
výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W) s invertorem

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba

BF834LGB1

BF834RGB1

BF425LMB0

Řada

iQ700

iQ700

iQ500

Druhy ohřevu

max. výkon: 900 W
5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W) s invertorem

max. výkon: 900 W
5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W) s invertorem

max. výkon: 800 W
5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W,180 W,
360 W, 600 W, 800 W)

Výbava

2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
cookControl7
boční otevírání, závěs dveří vlevo
LED osvětlení
elektronické otevírání dveří

2,8" barevný TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
cookControl7
boční otevírání, závěs dveří vpravo
LED osvětlení
elektronické otevírání dveří

LED displej
cookControl7
boční otevírání, závěs dveří vlevo
LED osvětlení
elektronické otevírání dveří

spínač kontaktu dveří

spínač kontaktu dveří

bezpečnostní vypínání trouby
spínač kontaktu dveří

Bezpečnost

1× skleněný otočný talíř (Ø 25,5 cm)

Příslušenství
Cena*
2,8" barevný TFT displej vč. češtiny,
dotyková tlačítka
softMove
cookControl20
osvětlení vnitřního prostoru
zásobník na vodu o objemu 1,3 l
ukazatel vyprázdnění zásobníku vody
umístění parního generátoru uvnitř
varného prostoru

2,8" barevný TFT displej vč. češtiny,
dotyková tlačítka
výklopná dvířka
cookControl7
LED osvětlení

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

20 990 Kč*

11 490 Kč*

Vestavné zásuvky, výška 14 cm
Vakuovací zásuvka
BV830ENB1
Řada

43 990 Kč*

20 990 Kč*

Komfort

Ohřevná zásuvka
BI830CNB1

iQ700

iQ700

3 stupně procesu vakuování v zásuvce, max. 99 %
3 stupně vakuování pro vakuování vně zásuky, max. 90 %
vnitřní objem: 8 l
naplnění max. 10 kg
automatické rozpoznání připojení při vakuování vně zásuvky
sušicí program pro vakuovací čerpadlo
ovládání pomocí senzorových tlačítek
push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
užitný prostoru ve vakuovací zásuvce (Š × H): 210 × 275 mm
maximální velikost vakuovacích sáčků (Š × H): 240 × 350 mm

ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla
nastavení teploty ve 4 úrovních od 30–80 °C (povrchová teplota
ohřevného dna z tvrzeného skla)
vnitřní objem: 20 l
naplnění max. 25 kg
maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální
naplnění talířů (Ø 26 cm): 12 ks
5 možností použití: pro vykynutí těsta, rozmrazování jídel, udržování teploty jídel, předehřívání nádobí, jemné ohřívání
chladná čelní stěna
push & pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny

Cena*

62 990 Kč*

15 490 Kč*

Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev 180 °C, po hodině provozu.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

1)

1)

2)

2)
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Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby
Model

Popis

Cena

Model

Popis

Cena

HZ617000

Forma na pizzu pro
modely řady iQ700

750 Kč*

HZ634000

Kombinovaný rošt
(standard) pro
modely řady iQ700

450 Kč*

HZ625071

Smaltovaný grilovací
plech (pyrolýza) řady
iQ700

590 Kč*

HZ634080

Kombinovaný rošt
(MW) pro modely
řady iQ700

490 Kč*

HZ531010

Pečicí plech
2 090 Kč*
s nepřilnavým
povrchem (standard/
přídavná pára/MW)
pro modely řady iQ700

HZ664000

Kombinovaný rošt
(pára) pro modely
řady iQ700

890 Kč*

650 Kč*

HZ66D910

HZ631070

HZ532010

HZ632070

Smaltovaný pečicí
plech (standard/pára/
MW/pyrolýza) pro
modely řady iQ700

Univerzální pánev
2 090 Kč*
s nepřilnavým
povrchem (standard/
přídavná pára/MW)
pro modely řady iQ700
Univerzální pánev
(standard/pára/MW/
pyrolýza) pro modely
řady iQ700

690 Kč*

Model

Popis

HZG0AS00

Napájecí kabel,
délka 3 m

Cena

350 Kč*

Plně automatický
kávovar studioLine
Plně automatický
kávovar
CT836LEB6

Komfort

HZ66D920

HZ6BMA00

Vakuovací sáček
(180 × 280 mm):
100 ks

Vakuovací sáček
(240 × 350 mm):
100 ks

Mezidno a lišty

1 790 Kč*

2 090 Kč*

1 190 Kč*

HZ633070

Smaltovaná
profesionální pánev
(pyrolýza) pro
modely řady iQ700

1 490 Kč*

HZ636000

Skleněná pánev

1 590 Kč*

HZ633001

Víko pro
profesionální pánev
pro modely řady
iQ700

1 590 Kč*

HZ915003

Skleněný pekáč 5,1 l

1 650 Kč*

myCoffee
Uložení 8 oblíbených nápojů – s vlastními názvy a nastavitelným
poměrem mléka a espressa.

Příprava One-Touch
Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino,
Latte Macchiato a káva s mlékem jedním stisknutím tlačítka.

Systém sensoFlow
Inovativní systém ohřevu zaručuje maximální aroma díky vždy
ideální a konstantní teplotě spařování.

aromaDouble Shot
Extra silná káva se sníženým obsahem hořkých látek díky dvěma
cyklům mletí a spařování.

aromaPressure System
Ideální tlak pro optimální extrakci kávového aroma.

coffeeSensor System
Mlýnek se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn.

Řada

iQ700

Konektivita

Home Connect

Displej

TFT displej

Chuť

sensoFlow System
aromaPressure System
příprava One-Touch
aromaDouble Shot

Výkon

silentCeram Drive
coffeeSensor
kávové speciality jedním
dotekem

Hygiena

vyjímatelná spařovací jednotka autoMilk Clean
singlePortion Cleaning
calc’nClean

Bezpečnost

dětská pojistka

Cena*

62 990 Kč*

silentCream Drive
Tichý prémiový mlýnek z odolné keramiky.

Připojení

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Home Connect
S aplikací Home Connect můžete své domácí
spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku –
na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Indukční varné desky studioLine
Druhy ovládání a displejů

Komfort
Jedna varná deska, maximální svoboda: freeInduction Plus
Na celoplošnou indukční varnou desku freeInduction Plus můžete
libovolně bez jakéhokoliv omezení umístit až 6 hrnců nebo pánví.
Inovativní plošná indukce automaticky rozezná počet a velikost
umístěného nádobí. Optický průvodce activeLight vás bude po
celou dobu informovat o aktivovaných funkcích a nastavení.
Přizpůsobí se vašim požadavkům: flexInduction Plus
Přizpůsobí varné zóny nádobí až do průměru 30 cm – a zaručí
více flexibility.
Více flexibility, více možností: flexInduction
Šířka zóny flexInduction, flexibilní varné zóny pro flexibilní vaření, se u všech indukčních modelů zvětšila na 24 cm, k dispozici je tedy o 14 % více místa než doposud.
Vše vždy na správném místě: flexMotion
S flexMotion můžete s nádobím pohybovat zcela libovolně – varná
zóna přejímá automaticky nastavenou teplotu na nové varné místo.
Změňte teplotu posunutím nádobí: powerMove Plus
Intuitivní kontrola díky třem zónám s různými teplotami, které
se aktivují při kontaktu s nádobím.

O jednu starost méně: cookingSensor Plus
cookingSensor Plus je inteligentní systém, který zabraňuje přetečení díky precizní kontrole teploty.
Zajistí dokonalé smažení: fryingSensor Plus
Pečicí senzor fryingSensor Plus udržuje po zahřátí automaticky
požadovanou konstantní teplotu v pánvi. Díky tomu se vám už
nikdy nic nepřipálí.
O všem mít přehled: ukazatel spotřeby energie
Na ukazateli spotřeby energie lze zjistit, kolik energie jste spotřebovali od začátku vaření do vypnutí varné desky. Tato informace by měla pomoci naučit se vařit úsporněji, jako např. vařit
s poklicemi nebo udržovat nastavení teploty během vaření co
nejvíce stabilní.

Inovace na dosah ruky:
TFT dotykový displej
Díky barevnému TFT dotykovému displeji
s jasně čitelným textem je ovládání všech
funkcí jednodušší než kdy dříve.

Nejtemnější černá pro ty nejvyšší nároky
Skvělý design varných desek studioLine je nyní ještě lepší: díky
inovativnímu designu zaujmou varné desky s deepBlack dokonale
černou barvou. Můžete se soustředit výhradně na vaření a pečení
a kochat se pohledem na bezchybný černý povrch.
Následuje vaši intuici:
ovládání Dual light Slider
S červeně podsvíceným ovládáním
dual lightSlider lze varnou desku ovládat
snadno a intuitivně. Vizuální charakteristika:
deaktivovaný slider je zcela neviditelný.

Varianty designu
Desing bez rámečku (zapustitelná do roviny pracovní desky)
Tento design je ideálním řešením pro zapuštění do kamenné, granitové či syntetické pracovní desky. V případě instalace do dřeva
či dřevotřísky je nutná konzultace s výrobcem pracovní desky.

Intuitivní a jednoduchý:
TFT dotykový displej Plus
Barevný 6,2" TFT dotykový displej Plus
ukazuje pozici, velikost a tvar varných
nádob a zaručuje intuitivní a snadné
ovládání.

Fazetový design
Zkosená přední hrana a nerezové lišty po stranách se hodí do každé kuchyně a stanou se designovým doplňkem každé
pracovní desky.

Vysněný design není překážkou: Flexibilní instalace.
Naprostou flexibilitu vám nabízí inductionAir Plus i při výběru
kuchyňského nábytku. Nyní jsou totiž k dispozici modely, které
lze integrovat do standardních skříní se šířkou 60 centimetrů.
Ať vaše vysněná kuchyně vypadá, jak chce, díky inductionAir
Plus se stane skutečností.
Už po prvním vaření na inductionAir Plus si nebudete umět
představit, že to někdy mohlo být jinak. Protože minimalistický
design je promyšlený do posledního detailu. Tak není díky plynule integrovanému odsavači ani centimetr zbytečný: Máte dostatek místa i na velmi velké nádoby, hrnce a pánve, které můžete volně posunovat po celé ploše.

Snadná údržba: Hladké plochy a ochranné systémy.
Varná deska inductionAir Plus si vás získá nejen při vaření, ale
i poté: Čištění povrchů je naprosto jednoduché. U zapuštěného
odsavače zabraňuje trojnásobná ochrana proti přetečení vniknutí kapaliny do vnitřního prostoru ventilačního systému. Pokud
však přece jen něco upadne, vše se zachytí do příslušné nádoby,
ve které jsou také integrovány nové tukové filtry. Celá jednotka
se bez problému vejde do horního koše myčky na nádobí - a tak
je varná deska rychle opět připravená pracovat.

Home Connect: Buďte ve spojení s budoucností.
Díky Home Connect připojíte inductionAir Plus na zcela nové
možnosti: Od pohodlného servisu pro objednávání příslušenství
přes digitální návod na vaření až po inspirativní recepty. Amazon Echo, Google Assist nebo Kitchen Stories – počet věhlasných partnerů se stále rozrůstá. Ať už budoucnost připraví jakékoliv inovace: S inductionAir Plus budete vždy nejlépe
připraveni.
Aplikace Home Connect: Chytré kontrolní centrum.
Pomocí aplikace Home Connect můžete inductionAir Plus ovládat odkudkoliv. Nastavte si stupeň odsávání na odsavači pohodlně z pohovky. Nechte si ukázat stupeň nasycení filtru. Nebo
cestou z domu zkontrolujte, zda je varná deska opravdu vypnutá.

Odvětrávání nebo recirkulace: Jak si budete přát.
Varná deska inductionAir Plus je vhodná pro provoz odvětrávání
i pro recirkulaci vzduchu. V provozu s odvětráváním vzduchu
jsou výpary a pachy odváděny přímo ven. Za provozu s recirkulací prochází znečištěný vzduch filtrem, kde je vyčištěn, a vrací
se zpátky do místnosti. Řešení s recirkulací je perfektní pro volně stojící kuchyňské ostrůvky a bloky.

Senzorové ovládání:
ovládání touchSlider
S inovativní technologií touchSlider se teplota varných zón řídí buď přímým dotykem
nebo tažením po ovládací škále.
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Indukční varné desky

freeInduction Plus varná deska
Fazetový blackSteel design

EZ977KZY1E

Design bez rámečku (zapustitelná
do roviny pracovní desky)

EZ907KZY1E

Indukční varné desky

flexInduction varná deska

EX907KXX5E

flexInduction Plus varná deska

Indukční varná deska

flexInduction Plus varná deska

Indukční varná deska

Indukční varná deska

EX877LYV5E

EX878LYV5E

EX677LYV5E

EH877FVC5E

EH677FFC5E

EX807LYV5E

EX607LYV5E

Řada

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

iQ700

Konektivita

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Šířka

90 cm

90 cm

80 cm

80 cm

freeInduction Plus – nezávisle na velikosti a tvaru lze
díky celoplošené indukční varné desce umístit současně
až 6 hrnců nebo pánví na kterékoliv místo

flexInduction – 5 indukčních varných zón, 3 flexZone

flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone

Varné zóny
Ovládání

TFT dotykový displej Plus

TFT dotykový displej

cookingSensor Plus

cookingSensor Plus
fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu

Komfort

activeLight
cookControl Plus
flexMotion
powerMove Pro
panBoost
powerBoost
rozpoznání hrnce

Bezpečnost

3stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

Senzory

Cena*

104 990 Kč*

iQ100

iQ300

60 cm

80 cm

60 cm

flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny, 2 flexZone

flexInduction Plus – 4 indukční varné zóny,
2 flexZone

5 indukčních varných zón

4 indukční varné zóny, z toho jedna rozšiřitelná
pečicí

dual lightSlider (červené podsvícení)

dual lightSlider (modré podsvícení)

dualLight Slider (červené podsvícení)

touchSlider

touchSlider

fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu

fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu

fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu

fryingSensor s 4 úrovněmi výkonu

fryingSensor s 4 úrovněmi výkonu

cookControl Plus
flexMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznání hrnce

flexMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznání hrnce

flexMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznání hrnce

flexMotion
powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznání hrnce

powerBoost
rozpoznání hrnce

powerBoost
rozpoznání hrnce

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání
ukazatel spotřeby energie

53 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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34 990 Kč*

39 990 Kč*

30 490 Kč*

24 990 Kč*

19 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Zlvláštní příslušenství pro indukční varné desky s odsáváním

Indukční varné desky s odsáváním

Model

inductionAir Plus varná deska

inductionAirPlus varná deska

inductionAirPlus varná deska

Fazetový blackSteel design

EX877LX67E

ED877FQ25E

ED777FQ25E

Design bez rámečku (zapustitelná
do roviny pracovní desky)

EX807LX67E

ED807FQ25E

Řada

iQ700

iQ500

iQ500

Šířka

80 cm

80 cm

70 cm

Konektivita

Home Connect

Varné zóny

4 indukční varné zóny
2 flexZone

4 indukční varné zóny
2 combiZone

4 indukční varné zóny
2 combiZone

Ovládání

dual lightSlider

touchSlider

touchSlider

fryingSensor 4 úrovněmi výkonu

fryingSensor 4 úrovněmi výkonu

Senzory

fryingSensor Plus s 5 úrovněmi výkonu
cookingSensor Plus ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí precizní řízení
teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních

Komfort varné desky

powerMove Plus
panBoost
powerBoost
rozpoznání hrnce

powerMove
powerBoost
rozpoznání hrnce

powerMove
powerBoost
rozpoznání hrnce

Bezpečnost

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání

2stupňový ukazatel zbytkového tepla
dětská pojistka
bezpečnostní vypínání

Výkon odsavače par1)

min. normální stupeň 154 m³/h
max. normální stupeň 500 m³/h
intenzivní stupeň 622 m³/h

min. normální stupeň 154 m³/h
max. normální stupeň 500 m³/h
intenzivní stupeň 622 m³/h

min. normální stupeň 154 m³/h
max. normální stupeň 500 m³/h
intenzivní stupeň 622 m³/h

Hlučnost, třída spotřeby energie

42/69 dB1), B2)

42/69 dB1), B2)

42/69 dB1), B2)

Komfort odsavače par

climaControl Sensor
17 stupňů výkonu + 2 intenzivní
iQdrive motor
vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

9 stupňů výkonu + 2 intenzivní
iQdrive motor
vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

9 stupňů výkonu + 2 intenzivní
iQdrive motor
vhodný pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

Cena*

78 990 Kč*

62 990 Kč*

56 990 Kč*
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*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Podle nařízení EU – 65/2014.
2)
Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Popis

Cena

Model

Popis

Cena

HZ9VDSB1

ploché koleno 90°, horizontální

990 Kč*

HZ9VDSM2

ploché potrubí, 100 cm

HZ9VDSB2

ploché koleno 90°, vertikální,
zkrácená verze, pro hloubku
pracovní desky 70 cm

790 Kč*

HZ9VDSS1

plochý spojovací díl

HZ9VDSB3

ploché koleno 90°, vertikální, menší
rádius, pro hloubku pracovní desky
65 cm

790 Kč*

HZ9VEDU0

akustické filtry (pro odtah ven)

2090 Kč*

HZ9VDSI0

redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché

990 Kč*

HZ9VRCR0

cleanAir uhlíkové filtry (náhradní)

2090 Kč*

HZ9VDSI1

kolenová redukce 90°:
kulaté Ø 150 mm /ploché

990 Kč*

HZ9VRPD0

cleanAir montážní sada pro provoz
s cirkulací (provoz s potrubím)

4090 Kč*

HZ9VDSM1

ploché potrubí, 50 cm

690 Kč*

HZ9VRUD0

cleanAir montážní sada pro provoz
s cirkulací (provoz bez potrubí)

4090 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
Prvky plochého potrubí k dodání od 12/2020.

1290 Kč*

290 Kč*
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Zlvláštní příslušenství pro indukční varné desky a varné desky s odsáváním
Model

Popis

Cena

Model

Popis

Cena

HZ390011

Nerezový pekáč se skleněným
víkem na zónu flexIndukce
(velikost: 30 × 20 cm)

3 290 Kč*

HZ390220

Pečicí pánev (Ø 19 cm)

2 390 Kč*

HZ390012

Nástavec pro vaření v páře
do HZ390011

1 590 Kč*

HZ390230

Pečicí pánev (Ø 21 cm)

2 590 Kč*

Sada nádobí pro indukci

2 990 Kč*

Odsavače par studioLine
Komfort

HZ9SE030

Patentované obvodové odsávání:
odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší
Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání
absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par.
HZ39050

Bezdrátový senzor na vaření
(cookControl Sensor)

2 590 Kč*

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm
LF91BUV55

HZ390090

Wok pánev s mřížkou a skleněnou
poklicí

3 290 Kč*

HZ390512

Gril Teppan Yaki na zónu
flexIndukce (velikost: 40 × 20 cm)

6 690 Kč*

HZ390210

Pečicí pánev (Ø 15 cm)

2 190 Kč*

HZ390522

Gril na zónu flexIndukce
(velikost: 40 × 20 cm)

3 990 Kč*

Komínový odsavač par, 90 cm
LC91KWW61S

Stropní odsavač par, 120 cm
LR29CQS25

Vaše varná deska má slovo: systém cookConnect
Díky praktickému systému cookConnect můžete
řadu funkcí odsavače řídit přímo prostřednictvím
varné desky, například stupeň výkonu nebo osvětlení.
Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir Plus:
energeticky šetrně proti pachům a páře
Díky efektivní cirkulační technologii modulu
cleanAir Plus zůstává vzduch v místnosti v zimě
i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez
odvětrávacího kanálu se nemůže zahřátý ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit
energii. Navíc nový cleanAir Plus filtr se může pyšnit
jedinečnou technologií, která dokáže zachytit pyl
a deaktivovat alergeny ve vzduchu, a speciální impregnace nedá šanci nepříjemnému aroma při přípravě ryb.
Provoz s cirkulací s regeneračním
cleanAir filtrem
Cirkulační technologie cleanAir v kombinaci s regeneračním filtrem nejen že garantuje odvod více jak
90 % nepříjemného aroma a pachů z kuchyně, ale
regenerační filtr je neskutečně snadný na údržbu
a to po dobu více jak 10ti let. Abychom tuto revoluční vlastnost zachovali, stačí jednou za cca 4–6 měsíců vložit regenerační filtr do pečicí trouby a při
ohřevu horní/spodní na 200 °C nechat filtr zregenerovat. Tímto způsobem můžete filtru navracet jeho
schopnosti až 30×.

Senzorové ovládání: touchSlider
Díky inovativní funkci touchSlider můžete pomocí
jednoduchého dotyku nebo přejetím prstem docílit
požadovaného nastavení. Zvolte si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo zvolte funkci
boost. Můžete také nechat rozhodnout samotný odsavač, s jakou intenzitou má odsávat pomocí senzoru kvality vzduchu v automatickém módu. Citlivé
senzory zabezpečují krátkou dobu reakce a obsluha
je tak velmi pohodlná. Mějte neustále přehled o tukovém filtru, uhlíkovém nebo filtru cleanAir Plus –
pomocí ukazatele nasycení. Dokonce i světlo lze pomocí tlumicí funkce softLight velmi pohodlně
nastavit na vámi požadovanou intenzitu.

Nejvyšší výkon pro čerstvý vzduch:
iQdrive motor
Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií Siemens vykazuje při zvládání nepříjemných
pachů vždy plné nasazení a pracuje samostatně
a příjemně tiše i při nejvyšším výkonu ventilátoru.
A přesvědčí také dlouhotrvající kvalitou a mimořádně nízkou spotřebou energie.
Automaticky přizpůsobí výkon odvětrávání podle
množství páry: climateControl Sensor
Inovativní senzor kvality vzduchu je skrytě umístěn
v odvětrávacím kanálu. Během vaření měří intenzitu, resp. stupeň zašpinění páry a automaticky pak
přizpůsobuje potřebný výkon odvětrávání. Po ukončení vaření se přepne na 10 minut do režimu doběhu ventilátoru, aby se vzduch v kuchyni vyčistil.
Senzor kvality vzduchu climateControl Sensor se aktivuje tlačítkem „auto“.

Senzorové ovládání: touchControl
Váš odsavač par okamžitě nastavíte jedním pohybem. Nezáleží, které nastavení je právě potřeba,
touchControl reaguje na vaše dotyky ihned. Zvolte
si ze tří standardních, dvou intenzivních funkcí nebo
zvolte funkci boost. Ukazatel nasycení tukového filtru, uhlíkového filtru a filtru cleanAir Plus vám ukáže
stav znečištění, tak poznáte na první pohled, zda
musí být některý z filtrů vyměněn či vyčištěn.

Zápustný odsavač par, 80 cm
LD88WMM65
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Dekorativní komínové odsavače par

Komínové odsavače par

Komínový odsavač par
LC91KWW61S

Komínový odsavač par
LC97FVW61S

Komínový odsavač par
LC98KLR61S

Komínový odsavač par
LC97FLR61S

Řada

iQ700

iQ700

iQ500

iQ500

Design

blackSteel design / černé sklo
při cirkulaci je demontáž komínu
možná
obvodové odsávání

blackSteel design / černé sklo
při cirkulaci je demontáž komínu
možná
obvodové odsávání

blackSteel design / černé sklo
při cirkulaci je demontáž komínu
možná
obvodové odsávání

blackSteel design / černé sklo
při cirkulaci je demontáž komínu
možná
obvodové odsávání

Konektivita

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect

Home Connect

Šířka

90 cm

90 cm

90 cm

Ovládání

touchSlider s digitálním displejem

touchSlider s digitálním displejem

Komfort

climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce
funkce interval
funkce silence

climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce
funkce interval
funkce silence

Osvětlení

LED osvětlení
emotionLight Pro
softLight

Výkon při odvětrání1)
Výkon při cirkulaci1)
Hlučnost1)
Třída spořeby energie
Cena*
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2)

Ostrůvkové odsavače par

Komínový odsavač par
LC91BUV55

Komínový odsavač par
LC97BIR55

Ostrůvkový odsavač par
LF91BUV55

Ostrůvkový odsavač par
LF98BIR55

iQ700

iQ500

iQ700

iQ500

blackSteel design / nerez

blackSteel design / nerez

blackSteel design / nerez

blackSteel design / nerez

Konektivita

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

90 cm

Šířka

90 cm

90 cm

90 cm

90 cm

touchControl s digitálním displejem

touchControl s digitálním displejem

Ovládání

touchSlider s digitálním displejem

touchControl s digitálním displejem

touchSlider s digitálním displejem

touchControl s digitálním displejem

3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

LED osvětlení
emotionLight Pro
softLight

LED osvětlení
softLight

LED osvětlení
softLight

LED osvětlení
softLight

LED osvětlení
softLight

LED osvětlení
softLight

LED osvětlení
softLight

normální stupeň: 527 m3/h
intenzivní stupeň: 988 m3/h

normální stupeň: 394 m3/h
intenzivní stupeň: 717 m3/h

normální stupeň: 468 m3/h
intenzivní stupeň: 836 m3/h

normální stupeň: 394 m3/h
intenzivní stupeň: 717 m3/h

Výkon při odvětrání1)

normální stupeň: 601 m3/h
intenzivní stupeň: 964 m3/h

normální stupeň: 427 m3/h
intenzivní stupeň: 702 m3/h

normální stupeň: 597 m3/h
intenzivní stupeň: 980 m3/h

normální stupeň: 445 m3/h
intenzivní stupeň: 867 m3/h

normální stupeň: 435 m3/h
intenzivní stupeň: 587 m3/h

normální stupeň: 294 m3/h
intenzivní stupeň: 527 m3/h

normální stupeň: 435 m3/h
intenzivní stupeň: 587 m3/h

normální stupeň: 294 m3/h
intenzivní stupeň: 527 m3/h

Výkon při cirkulaci1)

normální stupeň: 362 m3/h
intenzivní stupeň: 428 m3/h

normální stupeň: 324 m3/h
intenzivní stupeň: 378 m3/h

normální stupeň: 359 m3/h
intenzivní stupeň: 427 m3/h

normální stupeň: 313 m3/h
intenzivní stupeň: 391 m3/h

42/56 dB

43/57 dB

45/56 dB

47/56 dB

Hlučnost1)

45/64 dB

45/55 dB

43/62 dB

44/54 dB

Řada
Design

Komfort

Osvětlení

A+

B

A+

B

Třída spořeby energie

36 990 Kč*

34 990 Kč*

25 990 Kč*

23 990 Kč*

Cena*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Podle nařízení EU – 65/2014.
2)
Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

2)

A+

A

A+

A

26 990 Kč*

22 990 Kč*

36 490 Kč*

34 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Podle nařízení EU – 65/2014.
2)
Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
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Stropní odsavače par

Odsavače par

Teleskopický odsavač par
LI97SA561S

Teleskopický odsavač par
LI67SA561S

iQ500

iQ500

Stropní odsavač par
LR29CQS25

Stropní odsavač par
LR99CQS25

Stropní odsavač par
LR97CBS25

Řada

iQ700

iQ700

iQ500

Design

bílé sklo
obvodové odsávání

bílé sklo
obvodové odsávání

bílé sklo
obvodové odsávání

Design

Konektivita

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Šířka

Šířka

120 cm

90 cm

90 cm

Ovládání

tlačítka s LED displejem

tlačítka s LED displejem

Komfort

3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

Řada

blackSteel design / černá
90 cm

blackSteel design / černá
60 cm

Ovládání

pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání

pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání

pomocí smartphonu, tabletu či dálkového ovládání

Komfort

climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

climaControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
kovový tukový filtr lze mýt v myčce

LED osvětlení
emotionLight Pro
softLight

LED osvětlení
emotionLight Pro
softLight

LED osvětlení

Osvětlení
Výkon při odvětrání1)

normální stupeň: 458 m3/h
intenzivní stupeň: 993 m3/h

normální stupeň: 458 m3/h
intenzivní stupeň: 933 m3/h

normální stupeň: 458 m3/h
intenzivní stupeň: 798 m3/h

Výkon při odvětrání1)

normální stupeň: 395 m3/h
intenzivní stupeň: 700 m3/h

normální stupeň: 392 m3/h
intenzivní stupeň: 717 m3/h

Výkon při cirkulaci1)

normální stupeň: 419 m3/h
intenzivní stupeň: 637 m3/h

normální stupeň: 419 m3/h
intenzivní stupeň: 637 m3/h

normální stupeň: 422 m3/h
intenzivní stupeň: 565 m3/h

Výkon při cirkulaci1)

normální stupeň: 358 m3/h
intenzivní stupeň: 641 m3/h

normální stupeň: 358 m3/h
intenzivní stupeň: 628 m3/h

41/56 dB

41/56 dB

41/56 dB

Hlučnost1)

53/69 dB

41/53 dB

A

Třída spořeby energie

B

A

Hlučnost1)
Třída spořeby energie
Cena*
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2)

A

62 990 Kč*

A

55 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Podle nařízení EU – 65/2014.
2)
Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

LED osvětlení

Osvětlení

43 990 Kč*

Cena*

LED osvětlení

2)

24 990 Kč*

20 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Podle nařízení EU – 65/2014.
2)
Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
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Odsavače par

Přehled zvláštního příslušenství pro jednotlivé modely

Zápustný odsavač par
LD88WMM65

Zápustný odsavač par
LD88WMM66

Řada

iQ700

iQ700

Design

zápustný do roviny pracovní desky
skleněný panel

fazetový blackSteel design
skleněný panel

Konektivita

Home Connect

Home Connect

Šířka

80 cm

80 cm

Ovládání

touchControl

touchControl

Komfort

Guided Air
climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
skleněný panel lze vyjmout a vyčistit
kovový tukový filtr lze mýt v myčce
flexibilní umístění motoru

Guided Air
climateControl Sensor
3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
iQdrive
skleněný panel lze vyjmout a vyčistit
kovový tukový filtr lze mýt v myčce
flexibilní umístění motoru

Osvětlení

emotionLight Pro
barvy osvětlení lze měnit pomocí aplikace
Home Connect

emotionLight Pro
barvy osvětlení lze měnit pomocí aplikace
Home Connect

Výkon při odvětrání1)

normální stupeň: 501 m3/h
intenzivní stupeň: 775 m3/h

normální stupeň: 501 m3/h
intenzivní stupeň: 775 m3/h

Výkon při cirkulaci1)

normální stupeň: 416 m3/h
intenzivní stupeň: 525 m3/h

normální stupeň: 416 m3/h
intenzivní stupeň: 525 m3/h

Hlučnost1)

39/62 dB

39/62 dB

Třída spořeby energie2)

A

A

Cena*

59 990 Kč*

59 990 Kč*
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*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Podle nařízení EU – 65/2014.
2)
Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

LC91BUV55
LZ00XXP00
LZ10FXJ05
LZ11CXI16
LZ12265
LZ12CXC56
LZ12FXD51
LZ31XXB16
LZ53450
LZ53451

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)
vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci
prodloužení komínu (1000 mm)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
základní sada pro cirkulaci
uhlíkový filtr (náhradní)

8 390 Kč
12 090 Kč
3 590 Kč
5 190 Kč
6 790 Kč
19 490 Kč
2 090 Kč
1 290 Kč
690 Kč

LC91KWW61S
LZ00XXP00
LZ10AKA00
LZ10AKR00
LZ10AKS00
LZ10AKT00
LZ10AKU00
LZ10AXK50
LZ10AXL50
LZ11AKB16
LZ11AKI16
LZ11AKV16
LZ11AXC56
LZ11AXE61
LZ31XXB16

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
uhlíkový filtr (náhradní)
regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu
regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem
základní sada pro provoz cirkulaci bez komínu
základní sada pro cirkulaci s komínem
prodloužení komínu (1000 mm)
prodloužení komínu (1500 mm)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)

8 390 Kč
2 190 Kč
11 490 Kč
11 490 Kč
3 490 Kč
3 490 Kč
3 990 Kč
4 790 Kč
2 390 Kč
3 090 Kč
2 690 Kč
8 690 Kč
3 790 Kč
2 090 Kč

LC97BIR55
LZ00XXP00
LZ10FXJ05
LZ11CXI16
LZ12265
LZ12CXC56
LZ12FXD51
LZ31XXB16
LZ53450
LZ53451

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
regenerační cleanAir základní sada pro cirkulaci (vestavná)
vestavná cleanAir Plus sada pro cirkulaci
prodloužení komínu (1000 mm)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
základní sada pro cirkulaci
uhlíkový filtr (náhradní)

8 390 Kč
12 090 Kč
3 590 Kč
5 190 Kč
6 790 Kč
19 490 Kč
2 090 Kč
1 290 Kč
690 Kč

LC97FLR61S
LZ00XXP00
LZ10AFA00
LZ10AFR00
LZ10AFT00
LZ10AFU00
LZ10AXK50
LZ10AXL50
LZ11AFB16
LZ11AFI16
LZ11AFV16

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
uhlíkový filtr (náhradní)
regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu
základní sada pro cirkulaci bez komínu
základní sada pro cirkulaci s komínem
prodloužení komínu (1000 mm)
prodloužení komínu (1500 mm)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu

8 390 Kč
2 190 Kč
11 490 Kč
3 490 Kč
3 490 Kč
3 990 Kč
4 790 Kč
2 490 Kč
3 290 Kč
2 790 Kč

8 690 Kč
3 790 Kč
2 090 Kč

LZ11AXC56
LZ11AXE61
LZ31XXB16

cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)

LC97FVW61S
LZ00XXP00
LZ10AFA00
LZ10AFR00
LZ10AFT00
LZ10AFU00
LZ10AXK50
LZ10AXL50
LZ11AFB16
LZ11AFI16
LZ11AFV16
LZ11AXC56
LZ11AXE61
LZ31XXB16

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
uhlíkový filtr (náhradní)
regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu
základní sada pro cirkulaci bez komínu
základní sada pro cirkulaci s komínem
prodloužení komínu (1000 mm)
prodloužení komínu (1500 mm)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)

8 390 Kč
2 190 Kč
11 490 Kč
3 490 Kč
3 490 Kč
3 990 Kč
4 790 Kč
2 490 Kč
3 290 Kč
2 790 Kč
8 690 Kč
3 790 Kč
2 090 Kč

LC98KLR61S
LZ00XXP00
LZ10AKA00
LZ10AKR00
LZ10AKS00
LZ10AKT00
LZ10AKU00
LZ10AXK50
LZ10AXL50
LZ11AKB16
LZ11AKI16
LZ11AKV16
LZ11AXC56
LZ11AXE61
LZ31XXB16

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
uhlíkový filtr (náhradní)
regenerační základní sada pro cirkulaci bez komínu
regenerační základní sada pro cirkulaci s komínem
základní sada pro provoz cirkulaci bez komínu
základní sada pro cirkulaci s komínem
prodloužení komínu (1000 mm)
prodloužení komínu (1500 mm)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci bez komínu
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
designový komín pro dekorativní odsavače par (černý)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)

8 390 Kč
2 190 Kč
11 490 Kč
11 490 Kč
3 490 Kč
3 490 Kč
3 990 Kč
4 790 Kč
2 390 Kč
3 090 Kč
2 690 Kč
8 690 Kč
3 790 Kč
2 090 Kč

LD88WMM65
HZ9VDSB1
HZ9VDSB2
HZ9VDSI0
HZ9VDSI1
HZ9VDSM1
HZ9VDSM2
HZ9VDSS1
LZ21WWB16
LZ21WWI16
LZ21WWJ11
LZ21WWM11

ploché koleno 90°, horizontální
ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní
desky 70 cm
redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché
kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché
ploché potrubí, 50 cm
ploché potrubí, 100 cm
plochý spojovací díl
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci
základní sada pro vzdálený motor

990 Kč
790 Kč
990 Kč
990 Kč
690 Kč
1 290 Kč
290 Kč
3 690 Kč
7 890 Kč
27 190 Kč
6 890 Kč
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Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Přehled zvláštního příslušenství pro jednotlivé modely
LD88WMM66
HZ9VDSB1
HZ9VDSB2
HZ9VDSI0
HZ9VDSI1
HZ9VDSM2
HZ9VDSS1
LZ21WWB16
LZ21WWI16
LZ21WWJ11
LZ21WWM11
LZ28WWY12
LF91BUV55
LZ00XXP00
LZ12285
LZ12310
LZ12410
LZ12510
LZ12530
LZ22CXC56
LZ22FXD51
LZ31XXB16
LZ53451
LZ53850
LF98BIR55
LZ00XXP00
LZ12285
LZ12310
LZ12410
LZ12510
LZ12530
LZ22CXC56
LZ22FXD51
LZ31XXB16
LZ53451
LZ53850
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ploché koleno 90°, horizontální
ploché koleno 90°, vertikální, zkrácená verze, pro hloubku pracovní
desky 70 cm
redukce: kulaté Ø 150 mm /ploché
kolenová redukce 90°: kulaté Ø 150 mm /ploché
ploché potrubí, 100 cm
plochý spojovací díl
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci
základní sada pro vzdálený motor
instalační sada pro stolní odsavač ve fazetovém designu, 80 cm
regenerační cleanAir filtr (náhradní)
prodloužení komínu (1100 mm)
adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)
adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)
základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu
(500 mm)
základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu
(1000 mm)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
uhlíkový filtr (náhradní)
základní sada pro cirkulaci
regenerační cleanAir filtr (náhradní)
prodloužení komínu (1100 mm)
adaptér pro zkosené stropy (levý/pravý)
adaptér pro zkosené stropy (přední/zadní)
základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu
(500 mm)
základní sada (vnitřní konstrukce) pro prodloužení komínu (
1000 mm)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
uhlíkový filtr (náhradní)
základní sada pro cirkulaci

990 Kč
790 Kč
990 Kč
990 Kč
1 290 Kč
290 Kč
3 690 Kč
7 890 Kč
27 190 Kč
6 890 Kč
4 990 Kč
8 390 Kč
8 190 Kč
1 990 Kč
2 290 Kč
2 190 Kč

Model

LI67SA561S
LZ10ITP00
LZ11ITD11
LZ11IXB16
LZ11IXC16
LZ45610
LZ45650
LZ46600

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
uhlíkový filtr (náhradní)
základní sada pro cirkulaci
snižovací rámeček

10 490 Kč
19 590 Kč
2 090 Kč
8 090 Kč
890 Kč
1 290 Kč
3 990 Kč

LI97SA561S
LZ10ITP00
LZ11ITD11
LZ11IXB16
LZ11IXC16
LZ45610
LZ45650
LZ49200
LZ49601

regenerační cleanAir filtr (náhradní)
regenerační longLife základní sada pro cirkulaci (externí)
cleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
cleanAir Plus základní sada pro cirkulaci
uhlíkový filtr (náhradní)
základní sada pro cirkulaci
instalační sada
dekorační lišta, 90 cm, černá s logem

10 490 Kč
19 590 Kč
2 090 Kč
8 090 Kč
890 Kč
1 290 Kč
1 150 Kč
6 590 Kč

Popis

Cena

Model

Popis

HZ9VDSB1

ploché koleno 90°,
horizontální

990 Kč

LZ10AFA00

uhlíkový filtr
(náhradní)

HZ9VDSB2

ploché koleno 90°,
vertikální, zkrácená
verze, pro hloubku
pracovní desky 70 cm

790 Kč

LZ10AFR00

HZ9VDSI0

redukce: kulaté Ø
150 mm /ploché

990 Kč

HZ9VDSI1

kolenová redukce
90°: kulaté Ø 150
mm /ploché

Cena

Model

Popis

Cena

2 190 Kč

LZ10AKU00 základní sada pro
cirkulaci s komínem

3 490 Kč

regenerační základní
sada pro cirkulaci
bez komínu

11 490 Kč

LZ10AXK50 prodloužení komínu
(1000 mm)

3 990 Kč

LZ10AFT00

základní sada pro
cirkulaci bez komínu

3 490 Kč

LZ10AXL50

prodloužení komínu
(1500 mm)

4 790 Kč

990 Kč

LZ10AFU00

základní sada pro
cirkulaci s komínem

3 490 Kč

LZ10FXJ05

regenerační cleanAir
základní sada pro
cirkulaci (vestavná)

12 090 Kč

690 Kč

LZ10AKA00 uhlíkový filtr
(náhradní)

2 190 Kč

LZ10ITP00

regenerační cleanAir
filtr (náhradní)

10 490 Kč

LZ10AKR00

11 490 Kč

LZ11AFB16

cleanAir Plus uhlíkový
filtr (náhradní)

2 490 Kč

LZ10AKS00 regenerační
11 490 Kč
základní sada pro
cirkulaci s komínem

LZ11AFI16

cleanAir Plus základní
sada pro cirkulaci

3 290 Kč

LZ10AKT00 základní sada pro
provoz cirkulaci
bez komínu

LZ11AFV16

cleanAir Plus základní
sada pro cirkulaci
bez komínu

2 790 Kč

3 490 Kč
9 590 Kč
19 490 Kč
2 090 Kč
690 Kč
1 790 Kč

HZ9VDSM1 ploché potrubí,
50 cm

8 390 Kč
8 190 Kč
1 990 Kč
2 290 Kč
2 190 Kč

HZ9VDSM2

ploché potrubí, 100
cm

1 290 Kč

3 490 Kč

HZ9VDSS1

plochý spojovací díl

290 Kč

LZ00XXP00

regenerační cleanAir
filtr (náhradní)

9 590 Kč
19 490 Kč
2 090 Kč
690 Kč
1 790 Kč

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

8 390 Kč

regenerační základní
sada pro cirkulaci bez
komínu

3 490 Kč

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
Prvky plochého potrubí k dodání od 12/2020.
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Zvláštní příslušenství pro odsavače par
Model

58

Popis

Cena

Zvláštní příslušenství pro odsavače par
Model

Popis

Cena

Model

Popis

LZ11AKB16 cleanAir Plus
uhlíkový filtr
(náhradní)

2 390 Kč

LZ11IXC16

cleanAir Plus základní
sada pro cirkulaci

8 090 Kč

LZ12FXD51

LZ11AKI16

cleanAir Plus základní
sada pro cirkulaci

3 090 Kč

LZ12265

prodloužení komínu
(1000 mm)

5 190 Kč

LZ21WWB16 cleanAir Plus
uhlíkový filtr
(náhradní)

LZ11AKV16

cleanAir Plus základní
sada pro cirkulaci bez
komínu

2 690 Kč

LZ12285

prodloužení komínu
(1100 mm)

8 190 Kč

LZ21WWI16 cleanAir Plus
základní sada pro
cirkulaci

LZ11AXC56 cleanAir Plus
základní sada pro
cirkulaci

8 690 Kč

LZ12310

adaptér pro zkosené
stropy (levý/pravý)

1 990 Kč

LZ21WWJ11

LZ11AXE61 designový komín
pro dekorativní
odsavače par
(černý)

3 790 Kč

LZ12410

adaptér pro zkosené
stropy (přední/zadní)

LZ11CXI16

vestavná cleanAir
Plus sada pro
cirkulaci

3 590 Kč

LZ12510

LZ11ITD11

regenerační
longLife základní
sada pro cirkulaci
(externí)

19 590 Kč

LZ11IXB16

cleanAir Plus
uhlíkový filtr
(náhradní)

2 090 Kč

Cena

Popis

Cena

LZ31XXB16

cleanAir Plus
uhlíkový filtr
(náhradní)

2 090 Kč

3 690 Kč

LZ45610

uhlíkový filtr
(náhradní)

890 Kč

7 890 Kč

LZ45650

základní sada pro
cirkulaci

1 290 Kč

regenerační
longLife základní
sada pro cirkulaci

27 190 Kč

LZ46600

snižovací rámeček

3 990 Kč

2 290 Kč

LZ21WWM11 základní sada pro
vzdálený motor

6 890 Kč

LZ49200

instalační sada

1 150 Kč

základní sada (vnitřní
konstrukce) pro
prodloužení komínu
(500 mm)

2 190 Kč

LZ22CXC56

cleanAir Plus
základní sada pro
cirkulaci

9 590 Kč

LZ49601

dekorační lišta, 90
cm, černá s logem

6 590 Kč

LZ12530

základní sada (vnitřní
konstrukce) pro
prodloužení komínu
(1000 mm)

3 490 Kč

LZ22FXD51

regenerační
longLife základní
sada pro cirkulaci
(externí)

19 490 Kč

LZ53450

základní sada pro
cirkulaci

1 290 Kč

LZ12CXC56

cleanAir Plus základní
sada pro cirkulaci

6 790 Kč

LZ28WWY12 instalační sada pro
stolní odsavač ve
fazetovém designu,
80 cm (instalace do
jednoho výřezu)

4 990 Kč

LZ53451

uhlíkový filtr
(náhradní)

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

regenerační longLife
základní sada pro
cirkulaci (externí)

19 490 Kč

Model

Model

Popis

LZ53850

Cena

základní sada pro
cirkulaci

1 790 Kč

690 Kč

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Myčky nádobí studioLine
Urychlete mytí odkudkoliv – díky aplikaci Home Connect.
varioSpeed on demand či varioSpeed Plus on demand –
až 2x či dokonce až 3x rychlejší mytí nádobí.
Tyto funkce umožňují aktivovat zrychlení mycího programu kdykoliv, dokonce i v jeho průběhu. A také bez ohledu na to, jste-li
doma nebo na cestách – díky vzdálenému ovládání pomocí aplikace Home Connect.

Tlačítko Oblíbený – zkombinujte svůj oblíbený program
a přídavnou funkci do jednoho tlačítka.
Vaše přání na jedno stisknutí: díky tlačítku Oblíbený program si
můžete přizpůsobit nabídku na míru vlastním preferencím. Jednoduše uložte svoji nejpoužívanější kombinaci mycího programu
a přídavné funkce. A pak ji pohodlně spusťte stisknutím tlačítka,
prostřednictvím aplikace Home Connect nebo pomocí hlasového
asistenta Alexa.
emotionLight – světelná show pro vaše nádobí
Dvě LED světla umístěná v horním rámu dveří ponoří vnitřní prostor myčky a nádobí do působivého modrého světla. Světlo se při
otevírání dveří automaticky zapne a při zavírání vypne. K dispozici u všech myček nádobí studioLine.
emotionLight Pro
Optimálně osvětlí celý vnitřní prostor vaší myčky nádobí s individuálním barevným nastavením za pomocí aplikace Home Connect.

Ovládejte svou myčku nádobí odkudkoliv –
pomocí technologie Home Connect a hlasových asistentů.
Vzdálené ovládání – pro každého, kdo chce své
spotřebiče řídit odkudkoliv.
Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, kontrola zbývajícího času mytí nebo dokonce automatická upozornění, že docházejí tablety nebo leštidlo na chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné s technologií Home Connect. Instalace
a ovládání aplikace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení
myčky s aplikací Home Connect je umístěný přímo na panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – s novou generací myček
nádobí Siemens.
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Systém openAssist – snadné otevírání dvířek bez úchytek
U openAssist postačí lehký stisk prstem na přední straně myčky,
aby se dvířka myčky otevřela. To znamená nejen pohodlnější otevírání, ale zároveň také odpovídající integraci do všech moderních kuchyní bez úchytek.
Bezpečně a čistě.
Díky nové glassZone můžete nyní i ty nejcennější sklenice bez
obav mýt v myčce nádobí. Šest integrovaných trysek zajistí nepřetržitý, ale jemný proud vody, který umožní důkladné umytí
i těch nejcitlivějších materiálů. A jemné protiskluzové prvky navíc
zajistí bezpečné uchycení, ochrání proti mechanickému tlaku
a zabrání poškození okrajů sklenic.
Každý mycí cyklus zaručuje zářivý výsledek.
Přírodní minerál zeolit přeměňuje vlhkost na teplo, které se následně vrací do prostoru myčky. Nádobí tak bude vždy nejen zářivě čisté a dokonale suché, zároveň se ale také sníží spotřeba
energie.

Neuvěřitelně snadný a rychlý úklid díky novým košům.
Rychlý a snadný úklid: nové koše v elegantním designu zaručují
tu nejvyšší kvalitu na všech úrovních. Díky mimořádně flexibilnímu konceptu si najde každý kus nádobí své místo. A s koši flexComfort a flexComfort Pro s novými bezpečnostními prvky můžete nyní v myčce Siemens bezpečně umýt i ty nejcennější sklenice.
Hladká manipulace
Díky propracovanému designu výsuvů a koleček lze koše vytahovat rychle, snadno a bezpečně, i když jsou plné nádobí.
rackStopper
Manipulace s koši je snadná a bezpečná. Nepatrná brzda na kolečkách zabraňuje nechtěnému vyklouznutí spodního koše.
autoOpen dry – automatické otevření dveří pro
efektivnější sušení.
Šetrné sušení díky funkci autoOpen dry: během procesu sušení
se dveře automaticky pootevřou, což umožňuje přirozené sušení
nádobí bez potřeby další energie.
Myčky Siemens nabízejí dokonalé řešení
pro různé typy vestavby.
Za každých okolností vypadají skvěle a jednoznačně informují
o svém aktuálním stavu.
Diskrétní a elegantní design
Díky sideLight uvidíte na první pohled, jestli mycí program stále
běží. Během provozu myčky osvětluje mezeru mezi levou hranou
spotřebiče a nábytkem tenký proužek modrého světla. I myčky
s varioPanty, které jsou elegantním řešením pro vyšší instalace,
tak lze mít stále pod kontrolou.
varioPanty – maximální univerzálnost instalace
Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky
myčky nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty
se dvířka při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů,
mezera mezi myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být
minimální a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.
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Plně integrované myčky nádobí – šířka 60 cm

Přehled speciálního příslušenství pro myčky
Model

Výška spotřebiče
86,5 cm
Výška spotřebiče
81,5 cm

Myčka nádobí
SX87Y800BE
Myčka nádobí
SN87Y800BE

Myčka nádobí
SX75Z800BE
Myčka nádobí
SN75Z800BE

Myčka nádobí
SX63E800BE
Myčka nádobí
SN63E800BE

Řada

iQ700

iQ500

iQ300

Exkluzivně v řadě studioLine

kuličková ložiska v pojezdech košů
emotionLight Pro
příborová zásuvka nebo třetí koš volitelně

kuličková ložiska v pojezdech košů
emotionLight
příborová zásuvka nebo třetí koš volitelně

kuličková ložiska v pojezdech košů
emotionLight
příborová zásuvka nebo třetí koš volitelně

Konektivita

Home Connect

Home Connect

Home Connect

Kapacita

13 sad nádobí

13 sad nádobí

13 sad nádobí

Spotřeba1)

A+++ (-20 %)
0,73 kWh / 9,5 l

A+++
0,82 kWh / 9,5 l

A++
0,92 kWh / 9,5 l

Hlučnost

43 dB (re 1 pW), v tichém programu 41 dB (re 1 pW)

42 dB (re 1 pW), v tichém programu 40 dB (re 1 pW)

42 dB (re 1 pW)

Programy a funkce

8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, tichý program 50 °C, rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, krátký 45 °C, oblíbený (výchozí předmytí)
5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí, intensiveZone,
varioSpeed Plus on demand, hygienaPlus, Shine & Dry

8 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, tichý program 50 °C, rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, krátký 45 °C, oblíbený (výchozí předmytí)
4 speciální funkce: vzdálené zapnutí, intensiveZone,
varioSpeed Plus on demand, Shine & Dry

6 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C,
eco 50 °C, krátký 45 °C, hodinový 65 °C, oblíbený
(výchozí předmytí)
4 speciální funkce: vzdálené zapnutí, varioSpeed Plus
on demand, intensiveZone, poloviční náplň

Ovládání

dotykové ovládání s barevným TFT displejem
černé

dotykové ovládání s LED displejem
černé

tlačítkové ovládání s LED displejem
černé/nerez

Sušení

brilliantShine system se sušením Zeolith®,
autoOpen dry a výměník tepla

brilliantShine system se sušením Zeolith®
a výměník tepla

autoOpen dry a výměník tepla

Komfort

openAsssist
timeLight
varioSpeed Plus on demand

varioPanty
sideLight
varioSpeed Plus on demand

timeLight
varioSpeed Plus on demand

Mycí koše

flexibilní systém košů flexComfort Pro, glassZone

flexibilní systém košů flexComfort, glassZone

flexibilní systém košů flexComfort

Cena*

SX87Y800BE
SN87Y800BE

SX75Z800BE
SN75Z800BE

SX63E800BE
SN63E800BE
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41 990 Kč*
40 990 Kč*

36 490 Kč*
35 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
Spotřeba na jeden mycí cyklus se studenou vodou v programu eco 50 °C, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Popis

Cena

SZ36RB04
Třetí koš

Unikátní třetí koš je ideálním řešením pro ukládání menšího nádobí. Nabízí další úložný prostor s maximální kapacitou délky i hloubky, zatímco klasické třetí zásuvky jsou vhodné pouze pro příbory nebo další drobné kuchyňské náčiní.
Dostupné od 01/2021.

3 690 Kč*

SZ36DB04
Příborová zásuvka varioDrawer Pro

Příborová zásuvka varioDrawer Pro s kuličkovými ložisky.

3 190 Kč*

SZ36DB03
Příborová zásuvka varioDrawer

Příborová zásuvka varioDrawer s kuličkovými ložisky.
Dostupné od 04/2021.

2 690 Kč*

SZ73300
Držák na sklenice

Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky
na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.

490 Kč*

SZ73005
SZ73015
Nerezové dekorační lišty

SZ73005, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm
SZ73015, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm
Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.

610 Kč*
610 Kč*

SZ73035
SZ73045
Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu
do vysokých skříněk

SZ73035, pro spotřebiče vysoké 81,5 cm
SZ73045, pro spotřebiče vysoké 86,5 cm
Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.

1 990 Kč*
1 990 Kč*

28 490 Kč*
27 490 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Vestavná kombinace chladnička/mraznička
a-Cool CI36TP02

Chladicí spotřebiče studioLine
Exkluzivní výbava studioLine

Komfort

dimLight
Moderní LED světlo dimLight při otevření dvířek chladničky postupně zesiluje intenzitu jasu. Po cca dvou sekundách se celý chladicí
prostor optimálně rozsvítí.

Již nikdy neodmrazujte
U noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladicího
a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý. To zabraňuje
tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím
prostoru a tvorbě námrazy na potravinách. Zároveň to šetří mnoho
času a energie.

Exkluzivně v řadě studioLine

„French Door“ Design
LED osvětlení v chladicí a mrazicí části
Home Connect vzdálená správa a ovládání

Řada

iQ700

Výška niky

2134 mm

Šířka niky

914 mm

Spotřeba energie

A++1)
346 kWh/rok 2)

Udržuje ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé:
hyperFresh plus
HyperFresh plus s regulací vlhkosti udržuje ovoce a zeleninu až 2x
déle čerstvé.

Hlučnost

42dB(A) re 1 pW

Užitný objem celkem

518 l

Užitný objem chladicí části

378 l

Přináší více světla do tmy: koncept LED osvětlení
Koncept LED osvětlení pro dlouhotrvající a rovnoměrné osvětlení
vnitřního prostoru.

Užitný objem mrazicí části

140 l
noFrost

Osvětlení

LED

Cena*

159 990 Kč*

Udržuje potraviny čerstvé až 3x déle:
hyperFresh premium 0 °C
Se zásuvkami hyperFresh premium 0 °C zůstávají všechny potraviny až 3x déle čerstvé.

Sériové šetření energií: chladničky s třídou
energetické efektivity A++ a A+++
Díky úsporným kompresorům, vysoce účinné izolaci a optimálnímu
oběhu chladiva spotřebovávají chladničky Siemens působivě málo
energie. Všechny tak chladí minimálně ve třídě energetické efektivity A++ . A ty nejlepší jsou dokonce označeny A+++.

Vše rychle na dosah ruky: skleněné police easyAccess
Skleněné police easyAccess pro snadné plnění a větší přehled
o všech potravinách.
Nová dimenze pro vaše potraviny: chladničky a mrazáky
a-Cool od studioLine
Za dvěma dvířky kombinované chladničky s mrazničkou se ukrývá
velké množství prostoru pro vaše potraviny, které jsou díky senzorovému řízení udržovány optimálně čerstvé. Velkorysé odkládací plochy a extra stabilní výsuvy se starají o to, abyste zde mohli snadno
umístit i velké potraviny.

Vaše chladnička ví, co vaše potraviny potřebují:
freshSense
FreshSense – senzorově řízená regulace zabraňuje výkyvům teplot
pro zaručeně déle čerstvé potraviny.

Speciální příslušenství
CI10Z491
Madla dveří z nerezové oceli
CI36Z490
Dekorační panely na dveře
z nerezové oceli (sada 3 kusů)

4 790 Kč*
21 590 Kč*

Připojení
Home Connect
S aplikací Home Connect můžete své domácí
spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku –
na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.
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*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
2)
Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
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Rozměrové výkresy

Vestavné chlazení

Kombinovaná trouba s mikrovlnami a přídavnou párou

HN8...

Rozměry v mm

Kombinovaná parní trouba

Kombinace chladnička/mraznička Kombinace chladnička/mraznička Kombinace chladnička/mraznička Chladicí automat
KI86FHDD0
KI86SSDD0
KI87SSDE0
KI81FHDD0

Exkluzivně v řadě studioLine

Home Connect: vzdálená správa a ovládání
označení studioLine
LED světlo dimLight
vnitřni design spotřebiče – kovové aplikace
speciální držák na láhve

označení studioLine
LED světlo dimLight
vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace
speciální držák na láhve

označení studioLine
LED světlo dimLight
vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace
speciální držák na láhve

Home Connect vzdálená správa a ovládání
označení studioLine
LED světlo dimLight
vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace
speciální držák na láhve

Řada

iQ700

iQ500

iQ500

iQ700

Výška niky

1775 mm

1775 mm

1775 mm

1775 mm

Spotřeba energie

A+++ 1)
162kWh/rok 2)

A+++ 1)
151 kWh/rok 2)

A++ 1)
225 kWh/rok 2)

A+++ 1)
88 kWh/rok 2)

Hlučnost

37dB(A) re 1 pW

38 dB(A) re 1 pW

36 dB(A) re 1 pW

36 dB(A) re 1 pW

Užitný objem celkem

223 l

260 l

270 l

289 l

Užitný objem chladicí části

101 l

186 l

209 l

206 l

HyperFresh zóna

hyperFresh premium (55 l)

hyperFresh plus

hyperFresh plus

hyperFresh premium (83 l)

Užitný objem mrazicí části

67 l
noFrost

74 l
lowFrost

61 l
lowFrost

–

Osvětlení

LED

LED

LED

LED

Cena*

59 990 Kč*

44 490 Kč*

34 990 Kč*

50 990 Kč*

HS8...

Kombinovaná trouba s mikrovlnami

HM8...
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Rozměry v mm

Pečicí trouba

HB8...

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
1)
V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D.
2)
Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

Rozměry v mm

Rozměry v mm

67

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy
Plně automatický kávovar

Kompaktní trouby

CM8..., CS8..., CD8..., CF8..., CN8...

Rozměry v mm

Ohřevná zásuvka

BI830CNB1

BV830ENB1

Rozměry v mm

EZ977KZY1E

Rozměry v mm
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Rozměry v mm

flexInduction varná deska

Rozměry v mm

Rozměry v mm

EX907KXX5E

EX877LYV5E, EX878LYV5E

Rozměry v mm

flexInduction Plus varná deska

Mikrovlnná trouba

BF425LMB0

EZ907KZY1E

flexInduction Plus varné desky

Mikrovlnná trouba

BF8...

Rozměry v mm

CT836LEB6

freeInduction Plus varná deska

Vakuovací zásuvka

Rozměry v mm

freeInduction Plus varná deska

Rozměry v mm

EX807LYV5E

Rozměry v mm
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≥ 50

750+2
-0

≥ 40
(A)

490+2
-0
≥ 600

≥ 50

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

≥ 800

flexInduction Plus varná deska

rozměry v mm
přední pohled

rozměry v mm
520

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou
desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována
varná deska, musí odolávat zatížení
cca 60 kg, v případě potřeby s použitím
vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez
pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou
rozměry v mm
uvedeny na speciálním
výkresu.

812

223
(B)

70
735
470

539

(D)

≥ 16 (C)
≥ 40
(A)

Rozměry v mm

792
70

735

≥ 600

539

≥ 800

≥ 16 (F)

flexInduction Plus varná deska

(G)

A

539

(E)
R 10

450

(E)

796±1
780+2

Varné desky s odsáváním

pohled ze strany

162

R 10

Varné desky s odsáváním

≥ 50

pohled ze strany

490

162
80

10-80

227

Varné desky s odsáváním
rozměry v mm
pohled ze strany
≥ 50

652
490

167
80

175
94

470

50 (≥ 25)

470

≥ 50

796±1

450

EX807LX67E, ED807FQ25E

pohled ze strany
≥ 50

652
490

175
94

181

269

450

171

R5

181

Varné desky s odsáváním

≥ 600

780

30

ED777FQ25E

EX877LX67E, ED807FQ25E

Komínový odsavač par

257

269

490
10-80

223
470

50 (≥ 25)

470
558

558

303

780+2

95
≥ 50

303

349

349
≥ 100

95

≥ 100

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

EX807LX67E, ED807FQ25E

Varné desky s odsáváním
≥ 50

Rozměry v mm

≥ 50
167

223

510

LC91BUV55

Komínový odsavač par
≥ 600
490

≥ 600

171

227

≥ 50

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Varné desky s odsáváním
≥ 600
490

≥ 600

≥ 50
490

500+2

EX807LX67E, ED807FQ25E

181

(D)

≥ 50

560+2
-0

560

30

470

780+2

≥ 90

(A)
R5

(D)

516±1

A

796±1

≥ 16 (C)

500+2

Indukční varná deska

516±1

Rozměry v mm

≥ 50

rozměry v mm
přední pohled

500+2

B: Minimální vzdálenost výřezu
pro varnou desku od stěny
792
desku od stěny
C: Hloubka zapuštění
≥ 800
B: Hloubka zapuštění
70
D: Fazeta max. 1
227 (C)
E: 6,5+0,5
C: Pracovní deska, do které je zabudována
F: Pracovní deska, do které
varná deska, musí odolávat zatížení
je zabudována varná deska,
Varnécca
desky
60 kg,s vodsáváním
případě potřeby735
s použitím
musí odolávat zatížení cca 60 kg,
vhodných spodních konstrukcí.
v případě potřeby s použitím
rozměry
mm stěně musí být vytvořen
539výřez 470
D: Vvzadní
vhodných spodních konstrukcí.
pro vedení. Přesná velikost a poloha jsouB: Minimální vzdálenostG:výřezu
V zadní stěně musí
A být vytvořen
(G)
≥792
16 (F) výkresu.
pro varnou
desku od stěny
512na speciálním
výřez pro vedení. Přesná velikost (D)
uvedeny
A
C: Hloubka zapuštění
a poloha jsou uvedeny na
70
D: Fazeta max. 1
227 (C)
speciálním
výkresu.
(E)
E: 6,5+0,5
≥ 40 (B)
F: Pracovní deska, do které
je zabudována varná deska,
735
musí odolávat zatížení cca 60 kg,
≥ 600
≥ 50v případě potřeby s použitím
539
470
vhodných spodních konstrukcí.
G: V zadní stěně musí být vytvořen
(G)≥ 800
≥ 16 (F) A
výřez pro vedení. Přesná velikost
a poloha jsou uvedeny na
speciálním
výkresu.v mm
rozměry
≥ 40 (B)
R 10 520
710
≥ 50
≥ 600
223 (B)
≥ 50
A
(D)
R5
≥ 800

EX877LX67E,
A: Minimální ED877FQ25E
vzdálenost výřezu
pro varnou
512

EX607LYV5E

470

Varné desky s odsáváním

257

269

≥ 40 (B)
rozměry v mm

750

30

227 (C)

490+2
-0
≥ 50

rozměry v mm
přední pohled

257

B: Minimální vzdálenost výřezu
pro varnou desku od stěny
C: Hloubka zapuštění
D: Fazeta max. 1
E: 6,5+0,5
F: Pracovní deska, do které
je zabudována varná deska,
musí odolávat zatížení cca 60 kg,
v případě potřeby s použitím
vhodných spodních konstrukcí.
G: V zadní stěně musí být vytvořen
výřez pro vedení. Přesná velikost
a poloha jsou uvedeny na
speciálním výkresu.

516±1

EX677LYV5E

512

≥ 50

750+2
-0

Varné desky s odsáváním

Varné desky s odsáváním

Varné desky s odsáváním

510

≥ 600

≥ 600
≥ 600

≥ 600

≥ 50

EH877FVC5E

Rozměry v mm

rozměry v mm

EX807LX67E, ED807FQ25E

520

710

223 (B)

Indukční varná deska
539

470
(D)

≥ 16 (C)
≥ 90
(A)

≥ 50
560+2
-0

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou
desku od stěny
B: Hloubka zapuštění
C: Pracovní deska, do které je zabudována
varná deska, musí odolávat zatížení
cca 60 kg, v případě potřeby s použitím
vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez
pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou
uvedeny na speciálním výkresu.

EX877LX67E, ED877FQ25E, ED777FQ25E

Dekorativní komínový odsavač par

490
≥ 50

≥ 600

≥ 600

EH677FFC5E

70

Rozměry v mm

A: Minimální vzdálenost výřezu pro varnou

desku od stěny
ED777FQ25E
B: Hloubka zapuštění

C: Pracovní deska, do které je zabudována
varná deska, musí odolávat zatížení
cca 60 kg, v případě potřeby s použitím
vhodných spodních konstrukcí.
D: V zadní stěně musí být vytvořen výřez
pro vedení. Přesná velikost a poloha jsou
uvedeny na speciálním výkresu.

LC91KWW61S

Další nákresy naleznete na https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Rozměry v mm

LC97BIR55

Rozměry v mm
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Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

Dekorativní komínový odsavač par

Stropní odsavač par

Dekorativní komínový odsavač par

Rozměry v mm

LC97FVW61S

Stropní odsavač par

Rozměry v mm

LR99CQS25

Rozměry v mm

LR97CBS25

Stropní odsavač par

Dekorativní komínový odsavač par

Rozměry v mm

LC98KLR61S

Rozměry v mm

LR29CQS25

Zápustný odsavač par

Dekorativní komínový odsavač par

rozměry v mm

6

C

658

rozměry v mm
Kombinace s elektrickou varnou deskou

(B)

≥ 50

C
140
250

780

792 352

(A)

(B)
703

A: Poháněcí jednotku lze namontovat
na přední nebo zadní stranu nebo
mimo ve stanovené vzdálenosti od
zařízení. (Nutné zvláštní
příslušenství.)
B: 5,5

rozměry v mm
144 (A)

125

Nelze použít s plynovou varnou deskou.

≥ 50

≥ 800

125

D

Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení nemontujte
nad zařízení žádné nástěnné skřínky
a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo
od zařízení ke zdi nebo k vedlejší
nástěnné skříňce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblastí sání vzduchu
k nástěnné skříňce

Rozměry v mm

Ostrůvkový odsavač par

LC91KWW61S

Rozměry v mm

Ostrůvkový odsavač par

R 10

(B)
6

796 (A)

≥ 900

≤R5

A: Vč. 2mm silikonového těsnění
po celém obvodu
B: 5,5
C: 9,5
Pro zapuštění dřezu do kamenných
a granitových pracovních desek.

0-347

LC97FLR61S

(B)
(C)

780

359
420 779

D

LD88WMM65

Rozměry v mm

Zápustný odsavač par
rozměry v mm

6

C

658

(B)

rozměry v mm
Kombinace s elektrickou varnou deskou
Bezproblémová instalace

C
780

140
250

812 352

(A)

(B)
703
359
420 779

A: Poháněcí jednotku lze namontovat
na přední nebo zadní stranu nebo
mimo ve stanovené vzdálenosti od
zařízení. (Nutné zvláštní
příslušenství.)
B: 5,5

643

≥ 750

≥ 900

40

(A)

A: Přesah pracovní desky vyčnívající
přes korpus skříňky

rozměry v mm
Kombinace s elektrickou varnou deskou

Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení nemontujte
nad zařízení žádné nástěnné skřínky
a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo
od zařízení ke zdi nebo k vedlejší
nástěnné skříňce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblastí sání vzduchu
k nástěnné skříňce

125

≥ 50

Nelze použít s plynovou varnou deskou.

780

≥ 50

≥ 800

Nelze použít s plynovou varnou deskou.
Pro eliminaci ztrát výkonu zařízení nemontujte
nad zařízení žádné nástěnné skřínky
a zachovejte následující mezery:
- Minimálně 50 cm nalevo a napravo
od zařízení ke zdi nebo k vedlejší
nástěnné skříňce
- Minimálně 5 cm od rámu zařízení ke zdi
- Minimálně 2 cm od oblastí sání vzduchu
k nástěnné skříňce

≥ 900

0-347

LF98BIR55

72

Rozměry v mm

LF91BUV55

Rozměry v mm

LD88WMM66

Rozměry v mm

73

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

Teleskopický odsavač par

Teleskopický odsavač par

min. 300
doporučeno 320

ø 170

900

=

=

min.
420

198
33

49

95

471

198

Při montáži 90cm ploché digestoře do
horní skříňka o šířce 90 je nutná
montážní sada. Dva montážní
úhelníky se přišroubují vlevo a vpravo
ve skříňce. Montáž podle šablony.

hloubka
korpusu 300

16

41

898

290-450

hloubka
korpusu 320

133

X: v závislosti
na vybavení

16

min.
420

95

471

506

426

84

347

198
33

10 82

290
35

hloubka
korpusu 280

253

=

347

84

182
133
14

41
poloha LED
světel
zadní panel
max. 20 mm

17

min. 300
doporučeno 320

ø 170

ø 150

82
40
471 385

Nastavení hloubky filtrové
zásuvky možné do 29 mm

16

ø 120

=

524

14

187

600

84

506

347

340

137

hloubka
korpusu 280

95

426

195

45

253

=

=
min.
420

min. 300
doporučeno 320

ø 170

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

49

X

37

137
41

600

14

82

347

40

524

182
133

598

290-455

41

84
133

17
Nastavení hloubky filtrové
zásuvky možné do 29 mm

16

hloubka
korpusu 300

hloubka
korpusu 320

16

17

CI36TP02

16

95

195
ø 150

41

347

84
133

182
133

82

10

290

41
17

347

84
133

82

10

41

290

354

133

82

10

41

290

17

17

Rozměry v mm

17

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm s varioPanty – výška 81,5 cm

SN75Z800BE

133

10 82

290
35

X: v závislosti
na vybavení

40

204

21

X

Rozměry v mm

KI86FHDD0, KI86SSDD0

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

Rozměry v mm

KI87SSDE0

Rozměry v mm

Chladicí automat

600

598

min.
550

815-875
655-765

Rozměry v mm

poloha LED
světel
zadní panel
max. 20 mm

84

182
133
14

41

347

Rozměry v mm

SN87Y800BE, SN63E800BE

min. 50
max. 220

471 385

82

10

290

LI67SA561S

550

74

41

84
133

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm – výška 81,5 cm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm s varioPanty – zvýšená výška 86,5 cm

SX75Z800BE

182
133

82

10

290

21

Rozměry v mm

Plně integrovaná myčka nádobí 60 cm – zvýšená výška 86,5 cm

133

17

LI97SA561S

SX87Y800BE, SX63E800BE

84

182
133

84

182
133

347

815-875

347
182
133

598
133

283
347

Rozměry v mm

Vestavná kombinace chladnička/mraznička

ø 120

45

40
898

82

10

290

89

53
100

Rozměry v mm

KI81FHDD0

Rozměry v mm

75

