softClosing
door

LED osvetlenie

KI86SADE0

Zabudov. chladnička/mraznička, 177,5 cm

• spotreba energie: 219 kWh/rok
• úžitkový objem celkom: 266 l
• objem chladiacej časti: 192 l
• objem mraziacej časti: 74 l
• čas skladovania pri poruche: 32 hod.
• mraziaca kapacita: 7 kg/24 hod.
• hlučnosť: 36 dB
• 1 priehradka hyperFresh plus
s reguláciou vlhkosti – udrží ovocie
a zeleninu až 2× dlhšie čerstvé
• LED osvetlenie, alarm
• superChladenie/superMrazenie
• freshSense – zaručí konštantnú
teplotu vďaka senzorovej technológii
• systém softClose, ploché pánty

hyperFresh
premium 0° C

Cena: 1 169 €*

Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm

SN85EX56CE

lowFrost

LED osvetlenie

Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm

Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm

SN73HX48VE

• kapacita: 13 súprav riadu
• trieda spotreby energie1): E
• spotreba energie2)/vody3): 94 kWh/9,5 l
• dĺžka trvania programu 4): 3:45 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: B
• 6 umýv. programov + 4 špec. funkcie
• infoLight • systém košov varioFlex
• príborová zásuvka varioDrawer
• varioSpeed Plus on demand
• varioPánty
• aquaStop® 5)
• Home Connect
• výška: 81,5 cm

príborová
zásuvka vario

Plne zabudovateľná umývačka, 45 cm

SN63HX42VE

• kapacita: 13 súprav riadu
• trieda spotreby energie1): E
• spotreba energie2)/vody3): 94 kWh/9,5 l
• dĺžka trvania programu 4): 3:45 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: B
• 6 umýv. programov + 4 špec. funkcie
• infoLight
• systém košov varioFlex
• príborová zásuvka varioDrawer
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5)
• Home Connect
• výška: 81,5 cm

infoLight

príborová
zásuvka vario

bakingSensor

climateControl
Sensor

combiInduction

ecoClean Plus

fryingSensor

roasting
Sensor Plus

ﬂexComfort Pro
koše

1)

2)

openAssist

varioPánty

Cena: 795 €*

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná. Konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

bakingSensor: vynikajúce výsledky pečenia
vďaka automatickému režimu.
Inteligentná technológia snímačov automaticky riadi proces pečenia, pričom priebežne meria vlhkosť vnútorného priestoru rúry.
bakingSensor vás informuje, keď je jedlo hotové, a skvele sa hodí
napríklad na pečenie koláčov a chleba. Teraz stačí len pripraviť cesto
a vybrať vhodný program.
climateControl Sensor: detekuje paru a pachy a automaticky
upravuje výkon ventilátora.
Počas varenia meria intenzitu pary a pachy a automaticky prispôsobuje potrebný výkon ventilátora. Po ukončení varenia je spotrebič
v prevádzke ešte 10 minút, než sa úplne vypne. Vzduch v kuchyni
zostáva čerstvý a vy sa môžete sústrediť na varenie.
combiInduction: rozširuje možnosti varenia na indukcii.
Spojením dvoch samostatných indukčných zón do jednej zóny získate optimálny priestor na veľké pekáče a hrnce. A vďaka funkcii
powerMove, ktorú aktivujete jemným dotykom príslušného senzora,
máte súčasne pripravené nielen dve varné zóny na rôzne použitie –
jednu na varenie a druhú na udržiavanie teploty pokrmu, ale rovnako ich možno rýchlo medzi sebou vymeniť. S novinkou v podobe
kombinovanej indukcie upevňuje Siemens zas a znova svoje výnimočné postavenie v oblasti indukčného varenia.

combiZone

obvodové
odsávanie

Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A do G.
Spotreba energie v kWh/100 cyklov umývania (s programom Eco).
3) Spotreba vody v litroch/cyklus umývania (s programom Eco).
4) Čas trvania programu Eco.
5) Záručné podmienky nájdete na
https://www.siemens-home.bsh-group.com/sk/
zakaznicky-servis/zaruka

activeClean®:
automatický systém na čistenie bez námahy.
Vďaka systému activeClean® sa vaša rúra čistí sama od seba. Jednoducho odstráňte voľné zvyšky a ostatné urobí rúra sama. Stlačením
tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia a grilovania pri vysokých teplotách premenia na popol, ktorý utriete vlhkou handričkou.

combiZone: doprajte si väčšiu ﬂ exibilitu pri varení
spojením dvoch varných zón.
Ak používate veľké hrnce a panvice, môžete spojiť dve zóny do jednej a vytvoriť si tak väčšiu varnú plochu.

Cena: 669 €*

SR93EX28ME

• kapacita: 10 súprav riadu
• trieda spotreby energie1): D
• spotreba energie2)/vody3): 67 kWh/9,5 l
• dĺžka trvania programu 4): 3:30 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: B
• 6 umýv. programov + 4 špec. funkcie
• infoLight • systém košov varioFlex
• príborová zásuvka varioDrawer
• otváranie dverí openAssist
• varioPánty
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5) • Home Connect
• výška: 81,5 cm

openAssist

Cena: 849 €*

Plne zabudovateľná umývačka, 60 cm

Cena: 739 €*

varioPánty

varioPánty

príborová
zásuvka vario

activeClean®

SN63HX60CE

• kapacita: 14 súprav riadu
• trieda spotreby energie1): D
• spotreba energie2)/vody3): 85 kWh/9,5 l
• dĺžka trvania programu 4): 4:55 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: B
• 6 umýv. programov + 4 špec. funkcie
• infoLight
• systém košov ﬂ ex
• príborová zásuvka varioDrawer
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5)
• Home Connect
• výška: 81,5 cm

Cena: 1 105 €*

openAssist

activeClean®? bigBox?
brilliantShine System?
Technický slovníček Siemens

Cena: 845 €*

superFreezing

• kapacita: 14 súprav riadu
• trieda spotreby energie1): D
• spotreba energie2)/vody3): 85 kWh/9,5 l
• dĺžka trvania programu 4): 4:35 hod.
• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW
• trieda hlučnosti: B • hladina hluku
pri Tichom programe: 39 dB (A) re 1 pW
• 8 umýv. programov + 4 špec. funkcie
• timeLight • systém košov ﬂexComfort
• príborová zásuvka varioDrawer
• otváranie dverí openAssist
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5) • Home Connect
• výška: 81,5 cm

KI87VVSE0

• spotreba energie: 216 kWh/rok
• úžitkový objem celkom: 270 l
• objem chladiacej časti: 200 l
• objem mraziacej časti: 70 l
• čas skladovania pri poruche: 26 hod.
• mraziaca kapacita: 3,2 kg/24 hod.
• hlučnosť: 35 dB
• LED osvetlenie
• funkcia superMrazenie
• freshSense – zaručí konštantnú
teplotu vďaka inteligentnej
senzorovej technológii
• pojazdy

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Zabudov. chladnička/mraznička, 177,5 cm

timeLight

ecoClean Plus: menej častá potreba čistenia rúry.
ecoClean Plus je špeciálna povrchová úprava, ktorá zmierňuje zašpinenie olejom a mastnotou. Aktivuje sa, len čo začnete s grilovaním
alebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean sa pri každom zahriatí
rúry automaticky regeneruje, a to počas celej životnosti spotrebiča.
Teraz je údržba vašej rúry ešte jednoduchšia.
fryingSensor: nič sa nepripáli.
Teraz môžete mať na varnej doske niekoľko panvíc súčasne bez toho,
aby ste o nich stratili prehľad. Integrovaný senzor pečenia poskytuje
pri pečení úplnú presnosť tým, že automaticky udržiava požadovanú
teplotu nádoby po zahriatí. Môžete si byť istí, že sa pripravované
jedlo nikdy nepripáli ani nevykypí.
roastingSensor Plus: teplotná sonda na pečenie pre dokonale
vydarené pečené mäso.
Vďaka trom bodom merania dokáže teplotná sonda na pečenie
presne a spoľahlivo zmerať vnútornú teplotu mäsa alebo iného pripravovaného pokrmu. Na základe presných dát môžete presne určiť,
kedy je mäso dokonale prepečené – vaše pokrmy budú vždy také,
aké ich chcete mať.
Obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre kuchynské ovzdušie.
Inovatívne a jednoducho čistiteľné obvodové odsávanie absorbuje pri
odvetrávaní až 85 % tukov z kuchynských pár – podstatne viac ako iné
odsávače pár. Navyše, vyniká aj svojím moderným dizajnom s hladkým antikorovým povrchom.
ﬂ exComfort Pro: koše a zásuvky na max. jednoduché používanie,
efektívnu ochranu skla a rýchle nakladanie a vykladanie riadu.
Maximálne pohodlie, maximálna bezpečnosť: nové koše ﬂ exComfort
Pro splnia vaše najvyššie požiadavky. Kombinujú eleganciu s precíznosťou, stabilitu s najvyššou prispôsobivosťou a poskytujú zodpovedajúcu ochranu skleného riadu. Vďaka novým bezpečnostným
prvkom môžete umývačke Siemens bez váhania zveriť aj tie najcennejšie poháre. Navyše, nové kolieska s nízkym trením uľahčujú
nakladanie a vykladanie. Bez ohľadu na to, aký riad používate,
s košmi Siemens ﬂ exComfort Pro pre ne nájdete miesto rýchlo
a pohodlne.
openAssist: jednoduché otváranie dvierok bez úchytiek.
Vybrané plne integrované umývačky riadu značky Siemens sú vybavené pohodlným systémom otvárania dverí openAssist. Stačí ľahké
stlačenie dvierok na ich otvorenie. Funguje veľmi ľahko a taktiež
umožňuje bezproblémovú integráciu do všetkých moderných
kuchýň bez úchytiek.
varioPánty: maximálna univerzálnosť inštalácie.
Ani pri spotrebičoch s inštaláciou do výšky už nie je potrebné pod
dvierkami umývačky nechávať nevzhľadnú medzeru. So špeciálnymi
varioPánty sa dvierka pri otváraní a zatváraní mierne posúvajú hore
a dole, medzera medzi umývačkou a kuchynským nábytkom preto
môže byť minimálna a spotrebič v kuchyni prakticky neviditeľný.
timeLight: všetky dôležité informácie sa premietajú na podlahu.
S timeLight sa priamo na podlahu zobrazujú informácie o zostávajúcom čase do konca programu, aktuálnom stave programu, a dokonca
aj prípadné chybové hlášky. Všetky dôležité informácie tak ľahko zistíte na prvý pohľad.

freshSense

bigBox

hyperFresh
Plus

hyperFresh
premium 0° C

freshSense: potraviny vydržia dlhšie čerstvé, pretože snímače
zaistia vo vnútornom priestore konštantnú teplotu.
Dokonca aj tie najmenšie výkyvy teploty, napríklad kvôli slnečnému
žiareniu na kombinovanú chladničku, môžu ovplyvniť podmienky
v chladničke – a tak aj čerstvosť jedla. Aby sa tomu zabránilo, technológia freshSense meria vnútornú a vonkajšiu teplotu chladničky a detekuje zmenu okolitých podmienok. Len čo zistí zmenu, riadiaci systém
ju okamžite napraví, aby vaše jedlo zostalo čerstvé čo najdlhšie.
bigBox: extra veľký mraziaci box na veľké potraviny.
bigBox ponúka extra veľký priestor na uskladnenie obzvlášť objemných
potravín, ako napríklad celá jahňacia kotleta, niekoľko pízz alebo veľká
mraziaca nádoba s čerstvo nazbieranými čučoriedkami. Všetko môžete
uložiť a stohovať v niekoľkých jednoduchých krokoch. A pokiaľ potrebujete ešte viac miesta, môžete ľahko vybrať všetky zásuvky a police,
takže vám v mrazničke zostane k dispozícii všetok priestor.
hyperFresh Plus: ovocie a zelenina zostanú až 2× dlhšie
chrumkavé a svieže.
Ovládačom môžete jednoducho nastaviť úroveň vlhkosti v zásuvke
hyperFresh Plus podľa potravín, ktoré vnútri skladujete. Tým je zaručená ideálna vlhkosť a chuť a vitamíny a živiny sa zachovajú
až 2× dlhšie svieže.
hyperFresh premium 0 °C: všetky potraviny zostanú
až 3× dlhšie chrumkavé a svieže.
Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu a jedna
na ryby a mäso – kombinujú optimálnu reguláciu vlhkosti a konštantnú
teplotu, aby jedlo bolo čerstvé a svieže až 3× dlhšie. Ovocie a zelenina
zostávajú chrumkavé a plné vitamínov, kým samostatná priehradka na
ryby a mäso zabraňuje tomu, aby sa pachy prenášali na iné potraviny.

Ovládajte svoje domáce spotrebiče
pomocou aplikácie Home Connect

Home Connect všeobecne.
S aplikáciou Home Connect môžete ľahko ovládať svoje
domáce spotrebiče Siemens podporujúce Wi-Fi pomocou
smartphonu. Neustále sa rozširujúca sieť partnerských riešení vám otvára celkom nové perspektívy a príležitosti na
vytváranie smart domácnosti. Pre každodenný život, ktorý
je efektívny a vzrušujúci ako nikdy predtým. Vďaka technológii Home Connect je teraz budúcnosť vzdialená na
jedno kliknutie: môžete mať kedykoľvek prehľad o nastaveniach vášho spotrebiča a prijímať automatické oznámenia hneď, keď sa váš vybraný program skončí. Vaše spotrebiče by sa mali prispôsobiť vášmu časovému plánu, nie
naopak. S aplikáciou Home Connect môžete ľahko vyberať
programy a spúšťať svoje produkty Siemens s technológiou Wi-Fi, kedykoľvek ste mimo domova.
Rúry/varné dosky s technológiou Home Connect
Ovládajte svoju rúru/varnú dosku odkiaľkoľvek
pomocou aplikácie Home Connect.
Vaša rúra vám teraz ponúka viac voľnosti a ﬂexibility.
Vďaka technológii Home Connect môžete cez intuitívnu
aplikáciu spúšťať a ukončovať programy varenia alebo
meniť nastavenia, aj keď práve nie ste v kuchyni.
Odsávače pár s technológiou Home Connect
Ovládajte svoj odsávač pár jednoducho pomocou
aplikácie Home Connect.
Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim
spotrebičom Siemens kompatibilným s Wi-Fi a Home
Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect
uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože
Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času
tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné
životné okamihy. Pomocou aplikácie Home Connect
môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať stav tukových ﬁltrov a ﬁltrov s aktívnym uhlím na odsávači pár.
Ak ich je treba vyčistiť, vymeniť alebo regenerovať,
automaticky dostanete upomienku – aby maximálnemu
výkonu vášho odsávača pár nestálo nič v ceste.
Umývačky riadu Home Connect: pre každého,
kto chce svoju umývačku ovládať odkiaľkoľvek
a kedykoľvek.
Zapnutie umývačky riadu na diaľku, keď nie ste doma,
kontrola zvyšného času umývania alebo dokonca automatické upozornenia, že sa míňajú tablety alebo leštidlo na smart telefón alebo hodinky – toto všetko je
možné s technológiou Home Connect. Inštalácia
a ovládanie aplikácie sú, navyše, jednoduché, pretože
QR kód na prepojenie umývačky s aplikáciou Home
Connect je umiestnený priamo na paneli spotrebiča.
Pripravte sa na budúcnosť – s novou generáciou umývačiek riadu Siemens.
Chladiace spotrebiče Home Connect: pomocou
aplikácie Home Connect môžete svoju chladničku
ovládať, kedy chcete a kde chcete.
Svet v sieti plný vzrušujúcich možností vďaka domácim
spotrebičom Siemens kompatibilným s Wi-Fi a Home
Connect. Zažite budúcnosť ešte dnes: Home Connect
uľahčuje a spríjemňuje každodenné úlohy. Pretože
Home Connect zlepšuje život: vďaka najnovším technológiám trávite viac času tým, čo chcete, a menej času
tým, čo musíte. Objavte možnosti. Pre výnimočné
životné okamihy.

Prehľad vybraného
sortimentu 2021.
Program pre kuchynské štúdiá
a špecializované obchody s nábytkom.
Zoznámte sa s budúcnosťou.
Siemens domáce spotrebiče

Kombinovaná parná rúra

Energia

cookControl
Plus

HS636GDS2

• 13 druhov ohrevu + ďalšie spôsoby
varenia s parou, cookControl Plus
• 3,7“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 250 °C
• LED vnútorné osvetlenie
• čistenie ecoClean Plus: zadná stena
• závesné rošty
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• roastingSenzor Plus – teplotná sonda
• zásobník na vodu: 1 l
• vnútorný objem: 71 l

roasting
Sensor Plus

Cena: 1 359 €*

Rúra na pečenie

HB676G5S6

Rúra na pečenie

Energia

cookControl
Plus

roasting
Sensor Plus

bakingSensor

cookControl
Plus

Cena: 1 059 €*

Rúra na pečenie

HB634GBS1

Cena: 1 289 €*

Rúra na pečenie

• 13 druhov ohrevu, cookControl Plus
• 3,7“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 300 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• čistenie activeClean Plus:
automatické samočistenie
• závesné rošty, 3-násobný teleskopický
výsuv s funkciou stop, odolné pri
pyrolýze
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• vnútorný objem: 71 l
• Home Connect

Energia

HB678GBS6
• 15 druhov ohrevu, cookControl Plus
• 5,7“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 300 °C
• LED vnútorné osvetlenie
• čistenie activeClean Plus:
automatické samočistenie
• závesné rošty
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• roastingSenzor Plus – teplotná sonda
• bakingSensor
• vnútorný objem: 71 l
• Home Connect

HB674GBS1

Rúra na pečenie

Energia

Cena: 869 €*

Kompaktná rúra na pečenie s MW

• 13 druhov ohrevu
• 2,8“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 300 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• čistenie ecoClean Plus: zadná stena
• závesné rošty
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• vnútorný objem: 71 l

CM636GNS1

Rúra na pečenie

Cena: 645 €*

HB214ABR0

Cena: 719 €*

Kompaktná kombinovaná parná rúra

CS636GBS2

cookControl
Plus

Cena: 1 319 €*

Rúra na pečenie

• 15 druhov ohrevu + ďalšie spôsoby
varenia na pare, cookControl Plus
• 3,7“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 250 °C
• LED vnútorné osvetlenie
• čistenie ecoClean Plus: zadná stena
• závesné rošty
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• zásobník na vodu: 1 l
• vnútorný objem: 47 l
Energia

Energia

cookControl
Plus

Cena: 1 359 €*

cookControl

HB278G5R2S

Indukčná doska s integr. odsávaním, 70 cm

• 7 druhov ohrevu
• LED displej
• el. regulácia teploty 50 – 275 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• závesné rošty
• vnútorný objem: 71 l

Cena: 379 €*

Energia

Indukčná varná doska, 80 cm

EH875FFB1E

Novinka

Energia

touchSlider

fryingSensor
Plus

* Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je iba orientačná. Konečnú cenu produktu stanovia jednotliví predajcovia.

Cena: 799 €*

Cena: 799 €*

touchSlider

Indukčná varná doska, 60 cm

EH651FFC1E

Cena: 679 €*

Cena: 1 999 €*

EX675FEC1E

touchControl

Cena: 939 €*

Komínový odsávač pár, 60 cm

Energia

fryingSensor
Plus

touchControl

Cena: 759 €*

touchSlider

Cena: 569 €*

Komínový odsávač pár, 90 cm

Plynová varná doska, 75 cm

EP7A6QB20

• čierne tvrdené sklo
• 5 plynových horákov: 1 silný,
2 normálne, 1 úsporný, 1 duálny WOK
• liatinové rošty s mosadznými
nožičkami
• integrované zapaľovanie v ovládacom
gombíku
• stepFlame Technology – regulácia
výkonu v rozsahu 9 stupňov
• prednastavené na zemný plyn
(20 mbar)
• trysky na propán-bután
(28-30/37 mbar) súčasťou dodávky

stepFlame
Technology

Cena: 645 €*

LED
osvetlenie

LC67KEM60

• naklonený dizajn, čierne sklo
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti tukového ﬁ ltra: B
• hlučnosť pri normálnom stupni
min./max.: 48/60 dB
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 399 m3/h, intenzívny 669 m3/h
• funkcia Boost, obvodové odsávanie
• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny
• osvetlenie: 2x 1,5 W LED
• kovový tukový ﬁ lter vhodný na
umývanie v umývačke riadu

LED
osvetlenie

Energia

LC98KPP60

• naklonený dizajn, čierne sklo/
antikorové prvky
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového ﬁ ltra: B
• hlučnosť pri normálnom stupni
min./max.: 45/56 dB
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 468 m3/h, intenzívny stupeň
836 m3/h
• funkcia Boost, obvodové odsávanie
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
• osvetlenie: 2x 1,5 W LED
• kovový tukový ﬁ lter vhodný na
umývanie v umývačke riadu

LED
osvetlenie

• dizajn: fazetový
• 4 indukčné varné zóny, 1x ﬂ exZone
• 17 stupňov výkonu
• powerBoost pre všetky varné zóny
• senzorové ovládanie touchSlider
• funkcia reStart, quickStart,
powerManagement
• fryingSensor Plus so 4 úrovňami
stupňov teploty
• príkon: 7,4 kW
• typ pripojenia: trojfázové

• dizajn: U-fazeta
• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 zóna
s rozšírením na pečenie
• 17 stupňov výkonu
• powerBoost pre všetky varné zóny
• senzorové ovládanie touchSlider
• funkcia reStart, quickstart,
powerManagement
• príkon: 7,4 kW
• typ pripojenia: trojfázové

touchSlider

ED711FQ15E

• dizajn: bez rámčeka, inštalácia na
pracovnú dosku
• 4 indukčné varné zóny, 2x combiZone
• 17 stupňov výkonu
• powerMove
• powerManagement
• powerBoost
• odsávač pár: 9 stupňov výkonu
+ 2 intenzívne
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového ﬁ ltra: B
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 500 m3/h, intenzívny 622 m3/h
• príkon: 7,4 kW
• typ pripojenia: trojfázové

Indukčná varná doska, 60 cm

• dizajn: fazetový
• 4 indukčné varné zóny, z toho 1 zóna
s rozšírením na pečenie
• 17 stupňov výkonu
• powerBoost pre všetky varné zóny
• senzorové ovládanie touchSlider
• funkcia reStart, quickStart,
powerManagement
• príkon: 7,4 kW
• typ pripojenia: trojfázové

• 9 druhov ohrevu, cookControl30
• LCD displej
• el. regulácia teploty 30 – 275 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• strieborné otočné voliče
• čistenie activeClean:
automatické samočistenie
• závesné rošty, 1 varioClip rail
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• roastingSenzor – teplotná sonda
• vnútorný objem: 71 l

roasting
Sensor

Cena: 449 €*

Energia

ﬂexInduction

Energia

Komínový odsávač pár, 90 cm

Energia

Rúra na pečenie

• 13 druhov ohrevu + ďalšie spôsoby
ohrevu s MW
• 3,7“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 300 °C
• LED vnútorné osvetlenie
• čistenie ecoClean Plus: zadná stena
• závesné rošty, 1-násobný
teleskopický výsuv
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• vnútorný objem: 45 l

HB234A0S0
• 7 druhov ohrevu
• LED displej
• el. regulácia teploty 50 – 275 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• zápustné otočné voliče
• čistenie ecoClean Plus: zadná stena
• závesné rošty, teleskopický výsuv
varioClip rail s funkciou stop
• vnútorný objem: 71 l

cookControl

roasting
Sensor

• 13 druhov ohrevu
• 2,8“ TFT dotykový displej vr. češtiny
• el. regulácia teploty 30 – 300 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• čistenie activeClean Plus:
automatické samočistenie
• závesné rošty
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• vnútorný objem: 71 l

Energia

HB237G5R2S
• 7 druhov ohrevu, cookControl10
• LCD displej
• el. regulácia teploty 50 – 275 °C
• halogénové vnútorné osvetlenie
• strieborné otočné voliče
• čistenie ecoClean Plus: zadná stena
• závesné rošty, 1 varioClip rail
• softMove: tlmené otváranie/
zatváranie dvierok
• roastingSensor – teplotná sonda
• vnútorný objem: 71 l

touchControl

LC96BBM50

• boxDesign/nerez
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového ﬁ ltra: C
• hlučnosť pri normálnom stupni
min./max.: 48/60 dB
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 372 m3/h, intenzívny stupeň
604 m3/h
• funkcia Boost
• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny
• osvetlenie: 2x 1,5 W LED
• kovový tukový ﬁ lter vhodný na
umývanie v umývačke riadu

Cena: 469 €*

Komínový odsávač pár, 90 cm

Energia

touchControl

LED
osvetlenie

Cena: 909 €*

Komínový odsávač pár, 90 cm

Energia

touchControl

Cena: 525 €*

Výsuvný odsávač pár, 60 cm

climate
Control Sensor

LC96QBM50

• slimline pyramideDesign/antikoro
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového ﬁltra: C
• hlučnosť pri normálnom stupni
min./max.: 48/61 dB
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 389 m3/h, intenzívny stupeň
642 m3/h
• funkcia Boost
• 3 stupne výkonu + 1 intenzívny
• osvetlenie: 2x 1,5 W LED
• kovový tukový ﬁ lter vhodný na
umývanie v umývačke riadu

LED
osvetlenie

Energia

LC97FLP60

• plochý dizajn, čierne sklo/
antikorové prvky
• trieda účinnosti odsávania: B
• trieda účinnosti tukového ﬁ ltra: B
• hlučnosť pri normálnom stupni
min./max.: 43/57 dB
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 394 m3/h, intenzívny stupeň
717 m3/h
• funkcia Boost, obvodové odsávanie
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
• osvetlenie: 2x 1,5 W LED
• kovový tukový ﬁ lter vhodný na
umývanie v umývačke riadu

touchSlider

LI69SA684

• čierny panel, bez nutnosti inštalácie
dekoratívnej lišty
• trieda účinnosti odsávania: A
• trieda účinnosti tukového ﬁ ltra: B
• hlučnosť pri normálnom stupni
min./max.: 41/57 dB
• výkon odvetrania: max. normálny
stupeň 500 m3/h, intenzívny st. 935 m3/h
• funkcia Boost
• climaControl Sensor/automatická
regulácia sily odvetrania
• 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
• osvetlenie: 2x 3 W LED
• kovový tukový ﬁ lter vhodný na
umývanie v umývačke riadu
Cena: 909 €*

