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Siemens buhar destekli fırınlar, ideal buhar eklemesiyle 
dışı çıtır çıtır, içi sulu ve eşit pişmiş tarifler hazırlamanıza 
yardımcı olur, mükemmel pişirme sonuçlarını garantiler.  
siemens-home.bsh-group.com/tr  

Gelecek evinizde.

Siemens Ev Aletleri

Siemens buhar destekli 
ankastre fırınlar ile 
menüde mükemmellik var.



Tam kıvamında pişen 
mükemmel yemekler. 

Buhar destekli fırınlar ile 
lezzetli ve besleyici tarifler 
hazırlayın. 

Klasik fırınların pişirme tekniği 
buhar teknolojisiyle bir araya 
geliyor. Dışı çıtır çıtır, içi 
yumuşacık ve eşit pişen tarifler 
hazırlamak daha da 
kolaylaşıyor. Ayrıca buhar 
desteği ile ısıtılan yemekler ilk 
günkü lezzetine ulaşıyor.

Buhar destekli fırınlar ile 
mutfağınızda yeni bir dönem.

Bir zamanlar dünya 
mutfağında, yemekler güçlü 
buhar uygulanarak basınçlı 
fırınlarda pişiriliyordu. Bu 
yöntem zor yemeklerin bile 
kısa sürede pişmesini 
sağlıyordu. Ancak bu teknik 
ideal lezzete ulaşmak için her 
zaman yardımcı olmuyordu.

 

Siemens, yenilikçi teknolojilere 
ve yaratıcı çözümlere sahip 
fırınlarıyla buhar destekli 
pişirme tekniğini kusursuz bir 
çizgiye taşıdı. Siemens fırınlar, 
tarifleriniz için en uygun buhar 
desteğini kusursuz şekilde 
ayarlayarak mükemmel 
sonuçlar sunuyor. Size sadece 
tek dokunuşla ne pişireceğinizi 
seçmek kalıyor.

Seçtiğiniz tarifler; Siemens 
buhar destekli fırınlarının 
üstün teknolojisiyle, ideal 
lezzeti en iyi şekilde korunarak 
dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık 
pişiyor. Ayrıca buhar desteği ile 
ısıtılan yemekler ilk günkü 
lezzetine ulaşıyor.



Mutfakta şefliğinizi gösterin: pulseSteam
1 litrelik su haznesi ve buhar jeneratörü sayesinde pişirmenin 
en doğru anında buhar eklemesi yapar; daha kabarık hamur 
işleri, dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık pişirme sonuçlarını 
garantiler. 3 buhar yoğunluk seçeneği ve 6 pişirme 
fonksiyonuyla kombine edilebilir. 44 otomatik programı ile 
mutfakta ihtiyacınız olan esnekliği sağlar.

pulseSteam

Temizliği kolaylaştıran özellik: activeClean®
Bırakın fırınınız kendi kendini temizlesin. Mutfakta daha 
önemli işleriniz için size zaman kazandırsın. 

activeClean®

Tepsi seviyesi ne olursa olsun en mükemmel pişirme 
sonuçları: 4D hotAir
Tepsinizi fırının içinde istediğiniz seviyeye yerleştirebilirsiniz. 
Fan motorunun yenilikçi teknolojisi, fırının içinde eşit ısı 
dağılımı sağlar. Yemeğiniz, mükemmel ısı dağılımı sayesinde, 
tepsi seviyesi ne olursa olsun istediğiniz gibi pişer.

4D hotAir

Fırın içi sıcaklık her an kontrol altında: roastingSensor
roastingSensor özelliği et çubuğu ile etin sıcaklığını üç farklı 
noktadan kontrol eder, tam istediğiniz kıvamda pişirir.roasting

Sensor

pulseSteam özelliği ile 
mutfakta profesyonelliğinizi 
gösterin. 
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Dilediğiniz yerde fırının kontrolü sizde: Home Connect
Fırınınızı dilediğiniz yerden kontrol edebilir, pişirme 
programını seçebilir ve başlatabilirsiniz.

Siemens Ev Aletleri ile 
evinizi özelleştirin.

En ideal pişirme anını yakalayın: bakingSensor
Hamur işlerini pişirirken nem oranını ve fırın içi sıcaklığı
takip ederek en ideal pişme anını algılar. Harika hamur işleri
hazırlamanız için süreci otomatik olarak kontrol eder,
pişirme tamamlanınca programı otomatik olarak sonlandırır.

bakingSensor
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addedSteam özelliği ile 
dışı çıtır çıtır kızartmaları 
ustalıkla hazırlayın.

Her rafta eşit pişirme sonuçları: 3D hotAir Plus
Yenilikçi teknolojiye sahip fan motoru ile her katta sıcaklığı eşit seviyede
dağıtır ve 3 tepsiyi bir arada, tatları birbirine karışmadan, mükemmel 
şekilde pişirir.

3D hotAir Plus

Dışı çıtır çıtır kızarmış ustaca tarifler için: addedSteam  
200 ml panelde su haznesi ve buhar jeneratörü sayesinde pişirmenin en 
doğru anında buhar eklemesi yapar; daha kabarık hamur işleri, dışı çıtır çıtır 
ve içi yumuşacık pişirme sonuçlarını garantiler. 2 buhar yoğunluk seçeneği 
ve 4 pişirme fonksiyonuyla kombine edilebilir. 15 otomatik programıyla 
mutfakta yaratıcılığınızı göstermeniz için seçenekler sunar.

added Steam

Fırında kolay temizlik, daha az koku: ecoClean Plus
Özel arka duvar kaplaması sayesinde fırınızdaki kir ve kokuları
pişirme sırasında en aza indirir, böylece temizlikten artan zaman size kalır.

ecoClean Plus

Göz alıcı tasarım ve kolay kullanım: lightControl
Şık aydınlatmalara sahip düğmeleri kullanım kolaylığı sunarken,
mutfağınıza estetik bir ambiyans katacak.

lightControl

Fırın temizliğini daha da kolaylaştıran yüzey: Granit Emaye İç Yüzey
Granit emaye iç yüzeyi sayesinde fırın temizliğini 
kolayca yapın, mutfakta zaman kazanın.Granit Emaye

İç Yüzey



hotAir Steam özelliği ile hamur 
işleriniz daha kabarık ve her 
noktası eşit şekilde pişsin. 

Dışı çıtır çıtır tarifler için: hotAir Steam
200 ml su haznesi ve buhar destekli pişirme programı ile
pişirmenin doğru anında buhar eklemesi yaparak daha 
kabarık hamur işlerini, dışı çıtır çıtır ve içi yumuşacık pişirme 
sonuçlarını garantiler.

hotAir SteamhotAir Steam

Her rafta eşit pişirme sonuçları:             
3D hotAir Plus
Yenilikçi teknolojiye sahip fan motoru ile 
her katta sıcaklığı eşit seviyede dağıtır 
ve 3 tepsiyi bir arada, tatları birbirine 
karışmadan, mükemmel şekilde pişirir.

3D hotAir Plus

Fırında kolay temizlik, daha az koku: ecoClean Plus
Özel arka duvar kaplaması sayesinde fırınızdaki kir ve 
kokuları pişirme sırasında en aza indirir, böylece temizlikten 
artan zaman size kalır.

Daha fazla esneklik: Twin Tray
Küçük porsiyonlara ve farklı pişirme sürelerine sahip tarifleri 
iki yarım tepside rahatlıkla pişirin. Yemeklerinizin tadı ve 
kokusu birbirine karışmasın, farklı pişme süresine sahip 
yemekler tek seferde ve tek tepsiyle kusursuz pişsin.

Fırın temizliğini daha da kolaylaştıran yüzey: 
Granit Emaye İç Yüzey
Granit emaye iç yüzeyi sayesinde fırın temizliğini 
rahatça yapın, mutfakta zaman kazanın.

ecoClean Plus

Twin Tray

Granit Emaye
İç Yüzey

HI 133 FES 0 T 



Ankastre ve KEA Satış Müdürlüğü 

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.                          
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul                                      
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi 
B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir                                 
Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44

Kuzey ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5                               
Ümitköy - Çankaya - Ankara                                                 
Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80 

Marmara Bölge Müdürlüğü

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.                            
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul                                      
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

BSH Grubu, Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı 
sahiplerindendir.

siemens-home.bsh-group.com/tr


