
Hayatı bambaşka 
yaşamak isteyenlere.



Mimari tasarım. Etkileyici yenilikler.

Kaliteli malzeme, mükemmel kullanım.

“Tüm bu fikirler, markayı 

yeniden yaratmak yerine 

Siemens Ev Aletleri‘nin takip 

edeceği yenilik adımlarını 

tanımlama düşüncesinden 

ortaya çıkmıştır.”

Gerhard Nüssler,

Siemens Baştasarımcısı. 

Tasarım ödüllü Siemens. 
siemens-home.bsh-group.com/tr

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden çıkan 

Roter Punkt (Red Dot) Ödülü, görünüm ve 

fonksiyonu en iyi şekilde bir araya getiren 

tasarım sahibi ürünlere verilmektedir. 

Uluslararası bir tasarım jürisi; aday olan 

ürünleri inovasyon, fonksiyonellik, 

kalite, ergonomi ve dayanıklılık açısından 

değerlendirir. Hannover Sanayi Odası’nın 

düzenlediği iF Product Design Award’daysa 

ürünler; tasarım kalitesi, işçilik, 

seçilen malzemenin kalitesi, yenilikçilik 

derecesi, çevre dostu üretim ve kullanım, 

fonksiyonellik, ergonomik ve kullanıcı 

dostu olma, kullanıcı güvenliği 

ve dayanıklılık kriterleri bazında 

değerlendirilmekte ve tüm bunlara göre 

ödül almaktadır. Baden-Württemberg 

eyaletinin uluslararası tasarım ödülü 

Design Center Stuttgart’ta da, tasarım 

kalitesi, yenilikçilik derecesi, ergonomik 

olma, yeni malzemelerin kullanımı, 

ekolojik değerler, kullanıcı açısından 

ürünün değeri ve kullanıcı dostluğu ana 

kriterleri oluşturmaktadır.

Almanya‘da üretilmiştir.

“Made in Germany” kalitesine 

güvenebilirsiniz. Siemens 

Ev Aletleri, Almanya‘da 

7 ayrı fabrikada toplam 

14.000 çalışan tarafından 

üretilmektedir.

Mükemmel tasarımı sayesinde 
eşsiz esneklik sunumu.

Siemens, ev aletleri tasarımında yeni 

bir çığır açmıştır. Yenilikçi teknolojimiz 

iQ700 ankastre ürün serisi, modern 

tasarımla buluşup pişirme süresini 

azaltmakla kalmaz, cihaz seçimini ve 

montajını da kolaylaştırır.

Ayarlanabilir panel yüksekliği sayesinde 

tüm cihazlar her mutfağa mükemmel 

uyum sağlar ve estetik katar. 

Görülen ve hissedilen kalite. Biçim ve işlevde şeffaflık.
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www
Tasarım gelişimi kontrol edilebilir 
yapıyor.

Siemens Ev Aletleri Baş Tasarımcısı 
Gerhard Nüssler ile röportaj: 

siemens-home.bsh-group.de/design

Geleceği şekillendiren tasarım.
Gelişim etrafımızı kuşatıyor. Büyük kentlerdeki 
modern mimariyle bu gelişimi deneyimliyoruz. 
Bugün tasarım, gelişimin dili haline gelmiş durumda. 
Siemens de gelişimin tüm duyularla yaşanabildiği 
teknolojik dünyalar tasarlıyor. Yalın mimari çizgileri, 
yenilikçi malzemeleri ve işçilik tekniklikleriyle ayrışan 
Siemens tasarımı, iyi tasarlanmış, benzersiz 
ürünlerle uzun yıllar boyu mutluluğu garanti eden 
bir kalite özelliğine dönüştü.

 

Ödüle Layık Görülen: Siemens Tasarımı
Siemens tasarımı, karakteristik çizgisi ve aldığı 
birden fazla tasarım ödülüyle öne çıkıyor.

Gelecek 
şekilleniyor.
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Evdeki işlerinizi evde 
değilken halledin.



siemens-home.bsh-group.com/tr/Home Connect

Geleceği evinize getiren Siemens Ev Aletleri, yeni teknoloji Wi-Fi bağlantılı 
ürünleri sayesinde evinizi de cep telefonunuza getiriyor. Home Connect 
uygulamasıyla, evde değilken bile Siemens ankastre fırınınızı, buzdolabınızı, 
bulaşık, kurutma ve çamaşır makinenizi cep telefonunuzdan kontrol etmenizi 
sağlıyor. Artık hem evdeki beyaz eşyalarınızı daha fazla kontrol edebilecek 
hem de hayata daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

Home Connect özellikli Siemens Ev Aletlerinin tümünü görmek ve yeni 
olasılıkları keşfetmek için Siemens-home.bsh-group.com/tr/Home Connect 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eviniz bu
uygulamada. 

Siemens. Gelecek evinizde.
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Home Connect ile 
eviniz cebinizde.



Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay 
Home Connect uygulamasının birleşimi size çok çeşitli ve heyecan 
verici olanaklar yaratıyor. Bazıları işinizi kolaylaştırıyor bazıları ise 
sizin yerinize ev işlerini hallediyor. Sevdiğiniz şeylere daha fazla 

zaman ayırmanız ve onlarla daha fazla ilgilenebilmeniz için günlük 
hayatınızı hiç olmadığı kadar rahatlatıyor ve kolaylaştırıyor. Hepsi 
hayatı farklı yaşamak için.

Ev işlerinizi halledin. Evden uzaktayken bile.
Teknoloji ilerledikçe yeni olasılıklar doğar. Wi-Fi destekli Home Connect özelliğine sahip Siemens Ev 
Aletleri evinize geliyor ve günlük yaşamınızı kolaylaştırıyor.

Son derece kullanışlı.
Home Connect Uygulaması: 
Tek arayüzle bütün Wi-Fi özellikli 
Siemens Ev Aletlerinize erişiminizi 
sağlar. Ne zaman ve nerede 
olursanız olun.

Bütün ev aletleri için 
tek arayüz.

Günlük yaşamınızı 
kolaylaştıracak 
benzersiz özellikler.

Kontrol etmek daha 
önce hiç bu kadar kolay 
olmamıştı.

Yarının teknolojisini bugün yaşayın.
Home Connect uygulamasıyla Siemens Ev Aletlerinizi kontrol etmenin kolaylığını keşfedin. 
Ne zaman ve nerede olursanız olun.

Çamaşır Makineleri 
 

• Home Connect uygulaması aracılığıyla  
 çamaşır makinenizin yıkama   
 programını ve diğer seçeneklerini   
 ayarlayabilirsiniz.

•  Uygulama, makinenizdeki deterjanın 
veya yumuşatıcının azaldığını size anlık 
bildirimlerle söylüyor.

Kurutucular 
 

• Uzaktan görüntüleme sistemi,   
 kurutucunuzun anlık durumunu   
 istediğiniz her yerde kolayca   
 görüntülemenizi sağlıyor.

• Home Connect uygulaması sayesinde  
 kurutucunuzun başlangıç ayarlarını  
 kolayca yapabilirsiniz.

Buzdolapları 
 

• Home Connect uygulaması; yiyecekleriniz  
 için ideal depolama alanları, ideal sıcaklık  
 dereceleri ile ilgili bilgiler ve taze tutma  
 önerileri sunar. 

• Uzaktan kontrol sistemi, buzdolabınızın  
 çalışma modunu seçmenize ve aktive  
 etmenize olanak sağlıyor.

• Soğutucu/Dondurucu sıcaklık ayarı

• Tatil modu aktivasyonu

• Eco modu aktivasyonu

• Süper soğutma/Dondurma modu   
 aktivasyonu

• Kapı açık uyarımı

• Yüksek sıcaklık uyarısı
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Kılavuzunuz elinizin altında.
Kağıda basılmış kullanım kılavuzlarını unutun. Bunun yerine dijital 
dünyaya özel olarak adapte edilimiş ve akıllı ipuçlarıyla donatılmış 
versiyonu deneyin: Detaylı bilgiler, program ve seçenekler için 
ipuçları, öğrenmeye yardımcı sayfalar. 
 
Aksesuarlara anında ulaşın. 
Ev aletlerinizde kullanabileceğiniz birçok aksesuar bulunmaktadır. 
Home Connect uygulaması ihtiyacınız olan aksesuarları çok daha 
kolay bulmanıza yardımcı oluyor. İhtiyacınız olan aksesuarlara 
karar verdiğiniz anda uygulama size en yakın satış noktalarını 
gösteriyor veya online alışveriş mağazasına yönlendiriyor.

Home Connect’i kullanın, endişeleri 
kafanızdan silin.
Daha fazla özgürlük ve esnekliğin keyfini çıkarın. Home Connect hayatınızı kolaylaştıracak ve 
size yardımcı olacak geniş bir yelpaze sunuyor.

Daha fazlasını keşfedin. 
 
Home Connect özelliğine sahip, size heyecan verici olanaklar sunan Siemens Ev Aletlerini 
keşfetmek için siemens-home.bsh-group.com/tr/Home Connect sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.



Buzdolapları	 139

Ankastre buzdolapları 146 - 149
Solo buzdolapları 152 - 163
Tek kapılı buzdolabı ve   
çekmeceli derin dondurucular  164

Çamaşır	Makinesi	 167

Bulaşık	Makineleri		 121

Yarı ankastre bulaşık makineleri 132 - 136
Tam ankastre bulaşık makineleri 135
Tezgâh altı ankastre bulaşık makineleri 135 - 136

Davlumbazlar		 95
Ada tipi davlumbazlar 104 - 105
40 - 90 cm davlumbazlar
Duvar tipi davlumbazlar 105 - 117
90 - 70 - 60 cm davlumbazlar 
Gömme aspiratörler 117

Ocaklar		 53
Gazlı ocaklar
Cam seramik ocaklar 56
Sert cam ocaklar 57 - 63
Çelik ocaklar 63 - 69

Elektrikli ocaklar
İndüksiyonlu ocaklar 82 - 84
Radyan ocaklar 85 - 87

Domino ocaklar 89 - 91

Fırınlar		 17
60 cm fırınlar 32 - 39
90 cm fırınlar 39
45 cm fırınlar 40 - 41
Mikrodalga fırınlar 43 - 44

Tam otomatik kahve makineleri 46 - 49 

Mükemmel sonuçlara ulaştıran 
Siemens kalitesi.

Akıllı özelliklere ve göz alıcı dizaynlara sahip, 
özenle tasarlanmış ürünler.

Şık görünüm ve üstün teknolojinin birleşimi. 
Bu serideki tüm ürünlerimiz, birinci sınıf özelliklerle ve 
üstün teknolojiyle donatıldı.

Hem	tasarımıyla	hem	de	zekâsıyla	
büyüleyen	seri:	iQ Serisi.

Olağanüstü göz alıcı tasarımı ve yenilikçi teknolojisiyle 
evinize şıklık katan premium ürünler.

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700
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• A enerji sınıfı
• Elektronik saat
• 3D ısıtma
• Katalitik temizleme

• Siyah panelli tasarım
• 1 seviye teleskobik tepsi rafı
• Çıkarılabilir tümüyle cam iç kapak
• iQ100 serisinin özelliklerini de 

içermektedir.

• ecoClean temizlik
• softClose
• 2 seviye teleskobik tepsi rafı
• Gömülebilir düğmeler
• Soğuk kapı camı
• iQ300 serisinin özelliklerini de 

içermektedir.

• 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
• A+ enerji sınıfı
• activeClean: Pirolitik temizleme
• Otomatik pişirme programları 

(cookControl Plus)
• softClose + softOpen
• TFT dokunmatik ekran
• roastingSensor et termometresi
• Home Connect: Uzaktan kontrol
• iQ500 serisinin özelliklerini de 

içermektedir.

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

Lezzetli yemekler hazırlamanın en şık yolu: 
Siemens ankastre fırınlar.
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Mükemmel bir uyum: 
iQ700 ankastre ürün serisi.
Siemens‘in mükemmel uyumu yakalayan yenilikçi tasarımı.

İster yan yana ister üst üste; iQ700 ankastre ürün serisi 
tercihe göre yerleştirilir. Kusursuz uyum tasarımının 
anlamı, tüm cihazların panel yüksekliğinin eşit olmasıdır. 

Bu sayede kusursuz bir bütünlük sağlanır. İsterseniz 
mutfağınızı başka cihazlarla da tamamlayabilirsiniz. 
Göz zevkine de damak zevki kadar önem verenler için.

Yüksek kalite, daha fazla seçenek: 
White Edition modeli.

Modern White Edition modeli yeni ve şık tasarımıyla 
zengin çeşitlilik sunuyor. Mükemmel uyumlu tasarımıyla 
çok özel avantajları birleştiren model. 

Sınır tanımayan esneklik ve kombinasyon özelliği. 
En önemlisi de kusursuz bir bütünlük.
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Tek tuşla iki kat daha hızlı: 
varioSpeed.

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. 
Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve 
ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma 
seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme 
süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir 
kalitede. 

Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa 
devam: coolStart.

Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi 
değil enerji kaynaklarını da tüketir. 
Artık buna bir son veriyoruz. 
Dondurulmuş gıdalar bile coolStart 
özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı 
hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden 
tasarruf edilmesini sağlıyor.

Zevkin, tam da sizin sahip 
olduğunuz zamana ihtiyacı var.
varioSpeed'li iQ700 fırın.

varioSpeedvarioSpeed coolStart

Mutfakta daha az, yemek ve 
sonrası için daha fazla zaman.
Siemens‘in yenilikçi fırınları.

Fırınınızla her şey zevke dönüşecek, 
temizlik bile: activeClean®.

Artık eski usullerle ocak temizlemeye 
paydos. Fırınınız, activeClean® temizlik 
özelliğiyle sizden hiç yardım almadan 
kendi kendini temizler.

activeClean®

Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, 
maksimum kullanım kolaylığı: 
TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, 
TFT dokunmatik ekran Plus.

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli 
olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, 
yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. 
Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve 
yeni menüsü, ayarlamalarda kolaylık 
sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT 
ekran, TFT dokunmatik ekran ya da 
TFT dokunmatik ekran Plus’la kolayca 
sağlayabilirsiniz.

TFT
dokunmatik 
ekranTFT ekran

TFT 
dokunmatik ekran  
Plus
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TFT dokunmatik ekran Plus.

Kullanıcı dostu menüsü ve kullanımı kolay dokunmatik 
navigasyon fonksiyonu sayesinde fırınınızı kolayca 
çalıştırın. iQ700 fırınınızın menü yönlendirmesiyle 
en uygun pişirme şeklini seçip fırınınızı ayarlayın.

Bir bakışta her şeyi görmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 
Daha geniş, daha parlak renkler, daha fazla kontrast ve 
daha iyi çözünürlük. Neresine bakarsanız bakın, her açıdan 
mükemmel bir görüş imkânı sunar. İster TFT ekranın temel

işlevlerini, ister TFT dokunmatik ekran Plus’ın işlevlerini 
kullanın, menü navigasyon fonksiyonu hep anlaşılır ve 
kolay. Menü navigasyon fonksiyonu sayesinde cihazınızın 
temel özelliklerini çabucak öğrenin.

Kaliteli görüntü ve kullanıcı dostu menü: 
Nefis lezzetler için.

TFT dokunmatik ekran.

Kullanımı kolay menü navigasyonu sayesinde cihazınızı, 
yeme ve pişirme alışkanlıklarınıza göre ayarlamanız 
çok kolay. Bu çok özel fonksiyonun size sunduğu 
tüm avantajlardan kolayca faydalanın.

TFT ekran.

Fırınınızı menü aracılığıyla kontrol edin. 
Tüm tarifleriniz için doğru ayarı kolayca bulun.

TFT 
dokunmatik ekran  
Plus

TFT
dokunmatik 
ekran

TFT ekran

Yemek pişirmeyi 
kolaylaştıran teknoloji.
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Buharlı pişirme özelliğiyle yemekler daha leziz ve 
daha sağlıklı: Buharlı pişirme.

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. 
Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda 
maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini 
artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.

Buharlı fırınların sağlıklı haşlamadan çıtır 
kızartmaya kadar uzanan vaadi: %100 lezzet.
Sağlığı koruyan, pişirme işlemini kolaylaştıran basit bir kullanım. 

Dışı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: 
pulseSteam.  

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı 
verilmesi sayesinde leziz ve pratik menüler hazırlamak artık 
daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışı çıtır kabuk, 
içi sulu ve yumuşak kalır.

Adım 3: Sürgülü paneli kapattıktan sonra dilediğiniz buhar 
programını seçerek pişirmeye başlayabilirsiniz.

Buhar panelinin kullanım şekli.

Buharlı 
pişirme

iQ700 buharlı fırınlar, mükemmel ve leziz menüler 
hazırlamanız için size daha fazla seçenek sunuyor. 
Çeşitli fonksiyonları sayesinde mükemmel sonuca

ulaşmak için ne katı ne de sıvı yağa ihtiyaç var. 
İster 60 cm‘lik ister 45 cm‘lik iQ700 buharlı fırın olsun, geniş 
iç hacmiyle size daha fazla özgürlük ve esneklik sağlıyor.

pulseSteam 

Adım 1: Tek dokunuşla sürgülü panel otomatik olarak açılır ve su 
haznesine ulaşabilirsiniz.

Adım 2: 1 litrelik su haznesini kolaylıkla yerinden çıkarıp 
doldurabilirsiniz.
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Bir fırını temizlemenin en kolay yolu: 
Kendi kendini temizlemesi.
activeClean® mutfağınızın göz kamaştırmasını sağlar. Hem de daima.

Ve mükemmel mutfağa bir adım daha yaklaştık. 
Temizlik meselesine kadar: activeClean®.

Yemek yapmanın keyfini çıkarın, çünkü artık fırın 
temizliğine kafanızı yormanıza gerek yok. 
activeClean® halleder. Tek bir tuşla fırın kendi 
kendini temizler.
 
Piroliz yöntemiyle fırın çok yüksek bir ısıya ulaşarak 
kalıntıları küle dönüştürür. Oluşan kül, bezle kolayca 
temizlenir. Bir fırını temizlemenin en rahat ve 
en uygun yöntemidir.

En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: 
activeClean® işlevli.

Özel bir kaplamayla activeClean® teknolojisinin dayanıklılığı 
yüksek ısıya karşı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik 
temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.

activeClean®
işlevli

activeClean®
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Yemeklerinize katacağınız baharatları 
kendiniz seçin. Mutfağınızı da.
Siemens‘in yenilikçi fırını.

%100 sıcak hava. Daha az enerji 
tüketimi: Sıcak hava eco.

Fırınında yemek pişirirken enerjiden de 
tasarruf etmek isteyenler için: Siemens’in 
yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi 
yalnızca enerji üretimini düşürmekle 
kalmıyor, aynı zamanda mükemmel 
pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş 
pizzayı ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü 
yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco’yla 
tasarruf ederek pişirebilirsiniz.

Onunla yemek yapmak çok kolay: 
Elektronik fırın otomatiği cookControl.

Yemek yapmanızı kolaylaştırmak için sete 
bir de yemek kitabı ekledik. Elektronik 
fırın otomatiği cookControl 40, et ve 
balığın mükemmel şekilde hazırlanması 
için 40 programa sahip. cookControl 
68‘deyse bu rakam 68 programa kadar 
çıkıyor. İstediğiniz yemeğinizi yerleştirin, 
uygun programı seçin. Gerisi otomatik 
olarak halledilir.

e

Sıcak hava eco cookControl

Televizyonda en sevdiğiniz filmi izlerken 
fırın nasıl mı temizlenir?
Siemens’in otomatik temizleme sistemi activeClean®.

Daha az fırın temizliği: ecoClean®.

ecoClean® özel katmanı, kirleri üzerine çeker, parçalar 
ve oluşan kokuları %80‘e kadar azaltır. Yan duvarlar ve 
kapaklar ecoClean® sistemiyle özel olarak donatılır.

Fırının içini gösteren ve kolay temizlenen: 
Tamamen cam iç kapak.

Fırın iç kapağı tek parça camdır. Bu cam kapak, fırın içinin 
görülmesini sağlar ve kolay temizlenir. Gerektiğinde 
çıkarılabilir.

Fırının içi daha aydınlık ve daha temiz:   
Parlak titanyum emaye.

Meyve ve asit lekelerinden etkilenmeyen, parlak emaye 
kaplamasıyla ışığı fırın içine yansıtarak fırının içini daha 
fazla aydınlatır.

40 yılı aşkın süredir eşsiz.

Hiç kimse kendi kendini temizleyen fırın hakkında 
Siemens‘ten fazlasını bilemez. Siemens, kendi kendini 
temizleme sistemini 1972 yılında geliştirdi. O günden 
bugüne hep taklit edilen ama hiç ulaşılamayan Siemens 
yeniliği, fırının içini otomatik olarak temizleyerek 
yükünüzü hafifletmektir. Fırın bu işlemi gerçekleştirirken 
çok az enerji kullanarak ve fırın spreyi gibi kimyasal 
madde kullanımını azaltarak çevreyi korur. activeClean® 
sistemi 40 yılı aşkın süredir temiz iş çıkarıyor.

Bir daha asla fırın temizlemeye gerek yok:
Otomatik temizleme sistemi activeClean®. 

Tek bir tuşla fırındaki ve ızgaradaki tüm kalıntılar 
yüksek ısıda küle dönüştürülerek bir bezle kolayca 
silinebilmektedir.

activeClean®

Daha kolay kullanım için: 
3 kademeli teleskobik raf ve 
3 kademeli teleskobik raf Plus.

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus’ta, 
standart 3 kademeli teleskobik rafta 
olduğu gibi tepsi, ızgara ve üniversal tava 
üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. 
Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus‘ta, 
teleskobik ray sisteminde bulunan 
durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve 
ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.

3 kademeli 
teleskobik raf
Plus

3 kademeli 
teleskobik raf
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Önerdiği ayarlarla bol çeşitli sofralara, en iyi 
sonuçlarla ulaşmanızın güvencesi: cookControl Plus.

İstediğiniz yemeği seçin ve menüyü tuşlayın. 
cookControl Plus işlevi, yemeğin kusursuz pişmesi için 
mükemmel öneriler sunar. cookControl Plus‘ın içerdiği 
zengin menü sayesinde en güvenilir yöntemlerle en iyi 
sonuçlara ulaşın.

Fırın kapağı yumuşacık bir şekilde açılıp kapanır, 
akıllı mekanizması sayesinde çok sessiz: softMove.

Fırını itmeden ya da çekmeden konforlu kullanabilme 
olanağı. Akıllı frenleme mekanizması, fırın kapağının 
yumuşak bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar.

Tepsi seviyesi ne olursa olsun en mükemmel 
pişirme sonuçları: 4D sıcak hava.

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.

Her menüye doğru ışık:
Halojen ve LED aydınlatmaları.

Modele göre birbirinden farklı aydınlatma türleri 
mevcut. Standart halojen aydınlatmadan, çok düzlemli 
LED iç aydınlatmasına kadar olan ışık türleri, iyi bir 
aydınlatmayla yemeklerin göz kamaştırmasını sağlar.

Yemeği hazırlarken daha az zaman harcayın.
Yemeği yemeye daha fazla zamanınız kalsın.
Tadını çıkarmak için daha fazla zaman sağlayan diğer yenilikler.

4D sıcak hava

cookControl
Plus
cookControl
Plus softMove

Çok düzlemli 
LED aydınlatma

Halojen 
aydınlatma

LED
aydınlatma

Daha fazla esneklik için daha fazla konfor: 
Sistem elemanı.

Fırın tepsinizin sürme yüksekliğiyle ilgili hiçbir kaygınız 
olmasın, konforlu sistem elemanıyla ne hazırlamak 
isterseniz daima başarırsınız.

Her işin üstesinden gelen cihaz: 
Buharlı fırın.

Siemens‘in buharlı fırını, bir buharlı fırının yapabileceği 
her işi ve hatta daha fazlasını yapar. Çeşitli profesyonel 
özellikleri sayesinde her yemek için mükemmel pişirme 
seçenekleri sunar.

Sistem 
elemanı

Yemeğin piştiğini fırınınız otomatik olarak algılar: 
Fırın sensörü.

Yapmanız gereken tek şey hamuru hazırlayıp, tepsi 
üzerinde mi kalıp içerisinde mi pişirileceği hususuna 
karar vermektir. Yenilikçi sensör teknolojisi, pişirme 
süreciyle beraber çalışmaktadır. Fırın sensörü, 
fırın içindeki nemi ölçer ve menü hazır hale 
geldiğinde bunu algılar.

İyi yemek pişirmek, artık hiç olmadığı kadar kolay: 
Fırın termometre Plus.

Yenilikçi Fırın termometre Plus teknolojisi, sahip olduğu 
üç farklı ölçüm noktası sayesinde tarifinizin çekirdek 
ısısını güvenilir ve kesin bir şekilde algılayarak yemeğin 
pişip pişmediğini tespit eder.

Fırın sensörü

Fırın
termometre
Plus

Buharlı fırın
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HB 676 G5 S6 iQ700

• Home Connect

• Elektrikli fırın

• Çelik

• Home Connect: Nerede olursanız olun Home 
Connect uygulaması ile fırınınızı kontrol 
edebilirsiniz

• 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi
• TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat 

okunabilirlik
• activeClean: Zahmetsiz temizlik için otomatik 

sistem
• Enerji sınıfı: A

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı

• 3 seviye teleskobik tepsi rafı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 71 l geniş iç hacim

• Halojen fırın içi aydınlatma

• Pirolitik kendi kendine temizleme sistemi

• Tümüyle cam iç kapak

• 4 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek 
kademesi, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta 
pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

HB 675 GBS 1 iQ700

• Elektrikli fırın

• Çelik

• 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi

• TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat 

okunabilirlik

• activeClean: Zahmetsiz temizlik için otomatik 

sistem

• Enerji sınıfı: A+

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili 

başarı

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı

• 2 seviye frenli teleskobik tepsi rafı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 71 l geniş iç hacim

• Halojen fırın içi aydınlatma

• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel 
program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, 
ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

60	cm	Ankastre	Fırınlar

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

60	cm	Ankastre	Fırınlar

HN 678 G4 S6 iQ700

• Home Connect

• Mikrodalgalı, buhar destekli fırın

• Çelik

• Home Connect: Nerede olursanız olun Home 
Connect uygulaması ile fırınınızı kontrol edebilirsiniz.

• Mikrodalga ve pulseSteam fonksiyonları: 
Maksimum opsiyon için

• TFT dokunmatik ekran Plus: Optimum 
okunabilirlik ve içgüdüsel kullanım

• Roasting ve Baking sensörleri: Yemeğin pişme 
zamanını saptar

• activeClean: Zahmetsiz temizlik için otomatik sistem
• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, 

fermantasyon
• 30 °C-275 °C arasında sıcaklık ayarı
• 1 seviye teleskobik tepsi rafı
• softClose + softOpen
• Elektronik saat
• 67 l geniş iç hacim
• LED fırın içi aydınlatma
• Pirolitik temizleme
• Düz fırın yan duvarları
• 4 camlı kapak
• Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C
• Çocuk emniyet kilidi
• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 15 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, 
alt üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, 
büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza 
konumu - yoğun ısıtma, derin dondurulmuş 
yiyecek kademesi, sadece alt ısıtma, yoğun ısıtma, 
düşük sıcaklıkta pişirme, ön pişirme programı,         
meyve-sebze kurutma, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

HM 656 GNS 1 iQ700

• Mikrodalgalı elektrikli fırın

• Çelik

• varioSpeed: %50’ye kadar azalan pişirme süresi

• TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle 

kullanıcı dostu menü navigasyonu

• ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili 

başarı

• softMove: Fırın kapağının nazik açılıp kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme 

fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi
• 30 °C-275 °C arasında sıcaklık ayarı
• 1 seviye teleskobik tepsi rafı
• softClose + softOpen
• Elektronik saat
• 67 l geniş iç hacim
• LED fırın içi aydınlatma
• Arka panel, tavan ve yan duvarlar ecoClean
• Düz fırın yan duvarları
• 3 camlı kapak
• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
• Çocuk emniyet kilidi
• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek 
kademesi, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta 
pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

HS 636 GDS 1 iQ700

• Kombi buharlı elektrikli fırın

• Çelik

• pulseSteam: Pişirdiğiniz yemeklerin dışı çıtır çıtır 

içiyse nemli.

• TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle 

kullanıcı dostu menü navigasyonu

• roastingSensor Plus: Basit ve güvenilir pişirme

• ecoClean® Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• Enerji sınıfı: A+

• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Buharlı ek ısıtma türleri: %100 buhar, 

rejenerasyon, fermantasyon, çözülme
• 30 °C-250 °C arasında sıcaklık ayarı
• Aksesuar olarak teleskobik tepsi rafı
• softClose + softOpen
• Elektronik saat
• 71 l geniş iç hacim
• LED fırın içi aydınlatma
• Arka panel ecoClean
• Tümüyle cam iç kapak
• 3 camlı kapak
• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
• Çocuk emniyet kilidi
• Enerji verimliliği: A -%30
• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, derin dondurulmuş yiyecek 
kademesi, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta 
pişirme, ön pişirme programı, sıcak tutma programı

•  1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara, XL 
ebatında delikli buhar tenceresi, 1 S ebatında delikli 
buhar tenceresi, S ebatında deliksiz buhar tenceresi

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

TFT 
dokunmatik ekran  
Plus

TFT
dokunmatik 
ekran

TFT
dokunmatik 
ekran

TFT
dokunmatik 
ekran

softMove softMove

softMovesoftMovesoftMove

bakingSensor ecoClean Plus ecoClean Plus

4D sıcak hava 4D sıcak hava 4D sıcak hava 4D sıcak hava4D sıcak hava

pulseSteam
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coolGlass

fullSteam

A+

Enerji
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fonksiyonu
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fonksiyonu
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fonksiyonu
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fonksiyonu

Pizza
fonksiyonu

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
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max.  
30 °C

 
 
coolGlass

 
 
coolGlass

activeClean®

varioSpeed
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60	cm	Ankastre	Fırınlar60	cm	Ankastre	Fırınlar

HB 43 GS 556 iQ500

• Elektrikli fırın

• Çelik

• Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları 

azaltır

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Gömülebilir düğmeler

• Enerji sınıfı: A

• softClose: Fırın kapağının nazik kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi

• softClose

• Elektronik saat

• 60 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• ecoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan 

duvarları)

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m

• 7 pişirme programı

• Alt/Üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava 

dolaşımlı ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük 

yüzeyli ızgara, buz çözme

• 1 üniversal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi,  

1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm

HB 43 GS 256 iQ500

• Elektrikli fırın

• Beyaz

• Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları 

azaltır

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Gömülebilir düğmeler

• Enerji sınıfı: A

• softClose: Fırın kapağının nazik kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi

• softClose

• Elektronik saat

• 60 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• ecoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan 

duvarları)

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m

• 7 pişirme programı

• Alt/Üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava 

dolaşımlı ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük 

yüzeyli ızgara, buz çözme

• 1 üniversal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi,  

1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

HB 655 GNS 1 iQ700

• Elektrikli fırın

• Çelik

• 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi

• TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat 

okunabilirlik

• ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• Enerji sınıfı: A+

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili 

başarı

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı

• 1 seviye frenli teleskobik tepsi rafı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 71 l geniş iç hacim

• Halojen fırın içi aydınlatma

• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel 
program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, 
ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

HB 634 GBS 1 iQ700

• Elektrikli fırın

• Çelik

• 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi

• TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat 

okunabilirlik

• ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• Enerji sınıfı: A+

• softMove: Fırın kapağının nazik açılıp 

kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı

• Aksesuar olarak teleskobik tepsi rafı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 71 l geniş iç hacim

• Halojen fırın içi aydınlatma

• Arka panel ecoClean

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel 
program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, 
ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara, 

teleskobik tepsi rafı

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

HB 656 GHW 1 iQ700

• Elektrikli fırın

• Beyaz

• 4D sıcak hava: Esnek raf seçimi

• TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle 

kullanıcı dostu menü navigasyonu

• ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• Enerji sınıfı: A

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı

• 2 seviye frenli teleskobik tepsi rafı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 71 l geniş iç hacim

• Halojen fırın içi aydınlatma

• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel 
program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, 
ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

TFT
dokunmatik 
ekran softMove softMove

softMoveecoClean Plus

ecoClean Plus ecoClean Plus

ecoClean Plus ecoClean Plus

4D sıcak hava 4D sıcak hava4D sıcak hava

max.  
40 °C
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softClosing
Door

max.  
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Pizza
fonksiyonu

Pizza
fonksiyonu

Pizza
fonksiyonu

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

A
Enerji

A
Enerji

A
Enerji

A+

Enerji

A+

Enerji
softClosing
Door
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60	cm	Ankastre	Fırınlar60	cm	Ankastre	Fırınlar

HB 559 E3 T iQ300

• Elektrikli fırın

• Çelik

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 1 seviye teleskobik tepsi rafı

• Elektronik saat

• 66 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• Arka panel katalitik

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 2,90 kW

• 8 pişirme programı
•  Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava 

dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario 
küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, 
sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HB 559 S3 T iQ300

• Elektrikli fırın

• Siyah

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 1 seviye teleskobik tepsi rafı

• Elektronik saat

• 66 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• Arka panel katalitik

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 2,90 kW

• 8 pişirme programı
•  Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava 

dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario 
küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, 
sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HB 559 W1 T iQ300

• Elektrikli fırın

• Beyaz

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 1 seviye teleskobik tepsi rafı

• Elektronik saat

• 66 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• Arka panel katalitik

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 2,90 kW

• 8 pişirme programı
•  Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava 

dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario 
küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, 
sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HB 559 E1 T iQ300

• Elektrikli fırın

• Çelik

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 1 seviye teleskobik tepsi rafı

• Elektronik saat

• 66 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• Arka panel katalitik

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 2,90 kW

• 8 pişirme programı
•  Alt/Üst ısıtma, çözme konumu, 3D sıcak hava 

dolaşımı, pizza konumu - yoğun ısıtma, vario 
küçük alanlı ızgara, vario büyük alanlı ızgara, 
sadece alt ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

Pizza
fonksiyonu

Pizza
fonksiyonu

Pizza
fonksiyonu

Pizza
fonksiyonu

A
Enerji

A
Enerji

A
Enerji

A
Enerji

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

HB 43 GS 656 iQ500

• Elektrikli fırın

• Siyah

• Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları 

azaltır

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Gömülebilir düğmeler

• Enerji sınıfı: A

• softClose: Fırın kapağının nazik kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi

• softClose

• Elektronik saat

• 60 l fırın iç hacmi

• Fırın içi aydınlatma

• ecoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan 

duvarları)

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m

• 7 pişirme programı

• Alt/Üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava 

dolaşımlı ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük 

yüzeyli ızgara, buz çözme

• 1 üniversal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi,  

1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm

ecoClean Plus

max.  
40 °C

 
 
coolGlass

 
 
coolGlass

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

A
Enerji 3D sıcak hava 3D sıcak hava 3D sıcak hava 3D sıcak hava

softClosing
Door
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60	-	90	cm	Ankastre	Fırınlar60	cm	Ankastre	Fırınlar

HB 301 E4 T iQ100

• Elektrikli fırın

• Çelik

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• 66 l geniş iç hacim

• Fırın içi aydınlatma

• Düz fırın yan duvarları

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m 

• Bağlantı değeri: 3,60 kW

• 5 pişirme programı

• 3D sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük 

yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,        

alt/üst ısıtma

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

HB 331 E0 T iQ100

• Elektrikli fırın

• Çelik

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• Elektronik saat

• 66 l geniş iç hacim

• Fırın içi aydınlatma

• Düz fırın yan duvarları

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 3,60 kW

• 5 pişirme programı

• 3D sıcak hava, üst/alt ısıtma, sadece alt ısıtma, 

sıcak hava dolaşımlı ızgara, vario büyük alanlı 

ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HB 331 S2 T iQ100

• Elektrikli fırın

• Siyah

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• Elektronik saat

• 66 l geniş iç hacim

• Fırın içi aydınlatma

• Düz fırın yan duvarları

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 3,60 kW

• 5 pişirme programı

• 3D sıcak hava, üst/alt ısıtma, sadece alt ısıtma, 

sıcak hava dolaşımlı ızgara, vario büyük alanlı 

ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HB 331 W0T iQ100

• Elektrikli fırın

• Beyaz

• Optimal ısı dağılımı sayesinde 2 tepside de 

mükemmel pişirme

• Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme 

için zamanlama özelliği

• Enerji sınıfı: A

• Manuel hızlı ön ısıtma

• 50 °C-270 °C arasında sıcaklık ayarı

• Elektronik saat

• 66 l geniş iç hacim

• Fırın içi aydınlatma

• Düz fırın yan duvarları

• 2 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 50 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1 m

• Bağlantı değeri: 3,60 kW

• 5 pişirme programı

• 3D sıcak hava, üst/alt ısıtma, sadece alt ısıtma, 

sıcak hava dolaşımlı ızgara, vario büyük alanlı 

ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 - 568 x 550 mm

HV 541 ANS 0 iQ500

• Elektrikli fırın

• 90 cm

• Çelik

• 77 litrelik büyük iç hacim ile daha fazla genişlik 

ve daha fazla esneklik

• Gömülebilir düğmeler

• Enerji sınıfı: A

• 50 °C-250 °C arasında sıcaklık ayarı

• 1 seviye teleskobik tepsi sistemi

• Elektronik saat

• 77 l geniş iç hacim

• Halojen fırın içi aydınlatma

• Arka panel ve yan duvarlar katalitik

• Düz fırın yan duvarları

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,15 m 

• Bağlantı değeri: 3,00 kW

• 9 pişirme programı

• Sıcak hava, sıcak hava eco, büyük alanlı 

ızgara, küçük alanlı ızgara, üst/alt ısıtma,                    

pizza konumu - yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, 

sıcak hava dolaşımı, sıcak hava dolaşımlı ızgara

• 2 emaye fırın tepsisi, 1 ızgara

• Cihaz ölçüsü: 478 x 896 x 568 mm

• Montaj ölçüsü: 467-570 x 860-864 x 560 mm

A
Enerji

A
Enerji

A
Enerji

A
Enerji

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara3D sıcak hava 3D sıcak hava 3D sıcak hava 3D sıcak hava

Pizza
fonksiyonu

A
Enerji

Geniş alanlı
ızgara Genişlik

90

3D sıcak hava
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CM 633 GBS 1 iQ700

• Kompakt mikrodalgalı fırın

• 45 cm

• Çelik

• varioSpeed: %50’ye kadar azalan pişirme süresi

• TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat 

okunabilirlik

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili 

başarı.

• softMove: Fırın kapağının nazik açılıp 

kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma

• Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme 

fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi

• 5 adet mikrodalga güç seçeneği (90 W,           

180 W,360 W,600 W,1000 W)

• 30 °C-275 °C arasında sıcaklık ayarı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 45 l fırın iç hacmi

• LED fırın içi aydınlatma

• 4 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C

• Çocuk emniyet kilidi

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 6 pişirme programı
• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, sıcak hava 

dolaşımlı ızgara, büyük alanlı ızgara,             
küçük alanlı ızgara, ön pişirme programı

• 1 ızgara, 1 üniversal tepsi

• Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

45	cm	Ankastre	Fırın

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

CM 656 NBS 1 iQ700

• Kompakt mikrodalgalı fırın

• 45 cm

• Çelik

• varioSpeed: %50’ye kadar azalan pişirme süresi

• TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle 

kullanıcı dostu menü navigasyonu

• ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili başarı

• softMove: Fırın kapağının nazik açılıp 

kapanması

• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Mikrodalga ile birlikte gelen ilave pişirme 

fonksiyonları: Mikrodalga, Mikrodalga kombi
• 5 adet mikrodalga güç seçeneği (90 W,180 

W,360 W,600 W,900 W)
• 30 °C-300 °C arasında sıcaklık ayarı
• 1 seviye teleskobik tepsi sistemi
• softClose + softOpen
• Elektronik saat
• 45 l fırın iç hacmi
• LED fırın içi aydınlatma
• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
• Düz fırın yan duvarları
• 4 camlı kapak
• Kapı sıcaklığı maksimum 30 °C
• Çocuk emniyet kilidi
• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
• Bağlantı değeri: 3,65 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel 
program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, 
ön pişirme programı, sıcak tutma programı

• 1 ızgara, 1 üniversal tepsi

• Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

softMovefullSteam

ecoClean Plus

max.  
40 °C

 
 
coolGlass

 
 
coolGlass

CD 634 GBS 1 iQ700

• Kompakt buharlı fırın

• 45 cm

• Çelik

• fullSteam fonksiyonu: Sağlıklı ve lezzetli 

yemekler pişirmeyi kolaylaştırır

• TFT dokunmatik ekran: Her açıdan rahat 

okunabilirlik

• cookControl Plus: Sayısız yemekte garantili 

başarı

• softMove: Fırın kapağının nazik açılıp 

kapanması

• %100 buhar, tazeleme / ısıtma, mayalama,     

buz çözme

• 30 °C-100 °C arasında sıcaklık ayarı

• softClose + softOpen

• Elektronik saat

• 38 l fırın iç hacmi

• LED fırın içi aydınlatma

• Tümüyle cam iç kapak

• 3 camlı kapak

• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C

• Çocuk emniyet kilidiu: 1,20 m

• Bağlantı değeri: 1,90 kW

• 4 pişirme programı

• 1 l delikli buhar tenceresi, 1 l deliksiz buhar 
tenceresi, 1 temizleme süngeri

• Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

A+

Enerji
Fırın 
iç hacmi

38
Çocuk kilidi

CS 856 GPS 1 iQ700

• Kompakt kombi buharlı fırın

• 45 cm

• Çelik

• pulseSteam: Buhar destekli pişirme sayesinde 

çıtır çıtır dış yüzeyler ve yumuşak iç yüzeyler

• TFT dokunmatik ekran: Ekran özellikleriyle 

kullanıcı dostu menü navigasyonu

• roastingSensor Plus: Basit ve güvenilir pişirme

• ecoClean Plus: Özel kaplama sayesinde 

zahmetsiz temizleme

• Enerji sınıfı: A+

• Otomatik hızlı ön ısıtma
• Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, 

fermantasyon, buz çözme, %100 buharla 
basınçsız pişirme

• 30 °C-250 °C arasında sıcaklık ayarı
• 1 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi
• softClose + softOpen
• Elektronik saat
• 47 l fırın iç hacmi
• LED fırın içi aydınlatma
• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
• Düz fırın yan duvarları
• Tümüyle cam iç kapak
• 3 camlı kapak
• Kapı sıcaklığı maksimum 40 °C
• Çocuk emniyet kilidi
• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,20 m
• Bağlantı değeri: 3,30 kW

• 13 pişirme programı

• 4D sıcak hava, sıcak hava eco, alt / üst ısıtma, alt 
üst ısıtma eco, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük 
alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu 
- yoğun ısıtma, dondurulmuş yiyeceklere özel 
program, sadece alt ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, 
ön pişirme programı, sıcak tutma programı

•  1 üniversal tepsi, 1 ızgara, 1 XL ebatında delikli buhar 
tenceresi, 1 S ebatında delikli buhar tenceresi, 1 S 
ebatında deliksiz buhar tenceresi, bir pizza tepsisi

• Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548 mm

• Montaj ölçüsü: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

A+

Enerji

softMove
LED
aydınlatmaecoClean Plus

Fırın
termometre
Plus

TFT
dokunmatik 
ekran

Fırın 
iç hacmi

47
4D sıcak hava Çocuk kilidi

e

Hot air ecocoolStart

Pizza
fonksiyonu

alt  ısıtma

max.  
40 °C

 
 
coolGlass

 
 
coolGlass

cookControl
Plus
cookControl
PlusfullSteam

Hamur 
kabartmaSabbat-Mode

pulseSteam

TFT
dokunmatik 
ekran

softMove

softMove4D sıcak hava 4D sıcak hava
Pizza
fonksiyonu Genişlik

45

Genişlik

45
Geniş alanlı
ızgara

Geniş alanlı
ızgara

max.  
30 °C

 
 
coolGlass

 
 
coolGlass

max.  
30 °C

 
 
coolGlass

 
 
coolGlass

varioSpeed

varioSpeed

45	cm	Ankastre	Fırınlar
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Sıcak	Tutma	Çekmeceleri Ankastre	Mikrodalga	Fırınlar

Fırın 
iç hacmi

20

HF 15 G 564 iQ500

• Mikrodalga fırın

• 60 cm

• Çelik

• 800 W gücünde mikrodalga

• 1000 W gücünde ızgara

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi

• 20 l fırın iç hacmi

• Dijital saat

• touchControl

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m

• Bağlantı değeri: 1,27 kW

• 8 adet otomatik pişirme programı   

(4 buz çözme, 3 pişirme, 1 kombi)

• 99 dakikaya kadar ayarlanabilme

• 1 hafıza fonksiyonu

• Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317 mm

• Montaj ölçüsü: 362 x 560 x 300 mm

Mikrodalga

800W

Izgara

1000W

touchControltouchControl

HF 24 G 564 iQ500

• Mikrodalga fırın

• 60 cm

• Çelik

• 900 W gücünde mikrodalga

• 1.200 W gücünde ızgara

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi

• 25 l fırın iç hacmi

• Dijital saat

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m

• Bağlantı değeri: 1,45 kW

• touchControl

• 8 adet otomatik pişirme programı   

(4 buz çözme, 3 pişirme, 1 kombi)

• 99 dakikaya kadar ayarlanabilme

• 1 hafıza fonksiyonu

• Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388 mm

• Montaj ölçüsü: 380 x 560 x 550 mm

Fırın 
iç hacmi

25
Mikrodalga

900W

Izgara

1200W

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

BI 630 CNW 1 iQ700

• Sıcak tutma çekmecesi

• Beyaz

• 25 kg iç kapasite

• 4 seviye sıcaklık kontrolü: 40 °C - 80 °C

• 64 adet espresso fincanı ya da 26 cm’lik 12 adet 

tabak alabilir

• Dokunmatik çekmece sistemi

• 140 mm yükseklik

• Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548  mm

• Montaj ölçüsü: 140 x 560 x 550  mm

BI 630 CNS 1 iQ700

• Sıcak tutma çekmecesi

• Siyah

• 25 kg iç kapasite

• 4 seviye sıcaklık kontrolü: 40 °C - 80 °C

• 64 adet espresso fincanı ya da 26 cm’lik 12 adet 

tabak alabilir

• Dokunmatik çekmece sistemi

• 140 mm yükseklik

• Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548  mm

• Montaj ölçüsü: 140 x 560 x 550  mm

BE 634 LGS 1 iQ700

• Mikrodalga fırın

• 60 cm

• Çelik

• 900 W gücünde mikrodalga

• 1.300 W gücünde ızgara

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi

• 21 l fırın iç hacmi

• Dokunmatik ekran

• Düz fırın yan duvarları

• Tamamen cam iç kapak

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,50 m

• Bağlantı değeri: 1,99 kW

• 10 adet otomatik pişirme programı

• 90 dakikaya kadar ayarlanabilme

• 2 camlı kapak

• 1 cam tava, 1 tel ızgara

• Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318 mm

• Montaj ölçüsü: 362 - 382 x 568 x 300 mm

Fırın 
iç hacmi

21
Mikrodalga

900W

Izgara

1300W

touchControltouchControl
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Ankastre	Mikrodalga	Fırınlar

HF 15 M 561 iQ300

• Mikrodalga fırın

• 45 cm

• Çelik

• 800 W gücünde mikrodalga

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi

• 17 l fırın iç hacmi

• Dijital saat

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m

• Bağlantı değeri: 1,27 kW

• 7 adet otomatik pişirme programı   

(4 buz çözme, 3 pişirme)

• 99 dakikaya kadar ayarlanabilme

• 1 hafıza fonksiyonu

• Cihaz ölçüsü: 280 x 453 x 320 mm

• Montaj ölçüsü: 362 x 560 x 300 mm

Fırın 
iç hacmi

17
Mikrodalga

800W

FIRIN TİPİ VE ISITMA TÜRÜ

ÖZELLİKLER

FONKSİYON / PROGRAMLAR

STANDART AKSESUARLAR

BOYUTLAR (YxGxD)

HF 15 M 264 iQ500

• Mikrodalga fırın

• 60 cm

• Beyaz

• 800 W gücünde mikrodalga

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi

• 20 l fırın iç hacmi

• Dijital saat

• touchControl

• Elektrik kablosu uzunluğu: 1,30 m

• Bağlantı değeri: 1,27 kW

• 7 adet otomatik pişirme programı   

(4 buz çözme, 3 pişirme)

• 99 dakikaya kadar ayarlanabilme

• 1 hafıza fonksiyonu

• Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317 mm

• Montaj ölçüsü: 362 x 560 x 300 mm

Fırın 
iç hacmi

20
Mikrodalga

800W

touchControltouchControl
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Kahvenizi nasıl alırdınız?

Daha uzun süren kahve hazzı için: 

calc’nClean.

calc’nClean tek seferde temizler ve kireçleri 

söker. Bu fonksiyon, hem cihazınızın 

temizliğini inanılmaz kolaylaştırır hem de 

olağanüstü kahvenin keyfini daha uzun süre 

çıkarabilmeniz için ürünün kullanım ömrünü 

uzatır.

Her kahveden sonra otomatik temizlik: 

singlePortion® Cleaning.

Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, 

her demleme işleminden sonra cihazınızdaki 

tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece 

kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak 

yapılır. En üst düzey keyif için son detayına 

kadar mükemmellik.

Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede 

sessiz: silentCeram Drive.

Olağanüstü sessiz, premium kapalı öğütücü 

yüksek kaliteli seramikten yapılmıştır ve 

çekirdekleri öğütürken neredeyse hiç ses 

çıkarmaz. 3 adet sofistike öğütücü alanı, 

çekirdeklerin her seferinde mükemmel 

bir şekilde öğütülmesini sağlar. Çelik 

öğütücülerin aksine seramik neredeyse 

hiç eskimediği için birinci sınıf espressonun 

tadını uzun süre çıkarmak garantilidir.

Maksimum aroma için ideal demleme ısısı: 

Senso Flow Sistemi.

Espressonun tüm aromasının açığa çıkmasını 

sağlamak için kahve, doğru demleme ısısında 

hazırlanmış olmalıdır. Mükemmel espresso 

için ideal demleme ısısı 90 °C ile 95 °C 

arasındadır. Sıcaklık çok düşükse kahveden 

tüm aroma alınamaz. Sıcaklık çok yüksekse 

çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı 

yerleşir. Dünyada türünün tek örneği olan 

Senso Flow Sistemi Siemens EQ serisi tam 

otomatik kahve makineleri, suyu her zaman 

doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme 

işlemi boyunca korur. Size profesyonel 

bir espressoyu garantileyen profesyonel 

teknoloji.

4746



TE 603201 RW

• Ana renk: Gümüş  

• Renkli dokunmatik ekran  

• Aynı anda iki adet espresso ve kahve 

hazırlayabilme   

• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm: 

İster kutudan, ister şişeden, ister kendi 

termosundan süt alın

• Tek bir dokunuşla espresso, americano, 

cappuccino, latte macchiato, cafe latte 

hazırlama imkânı  

• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 

hazırlayabilme seçenekleri 

• aromaDouble Shot fonksiyonuyla kahve 

aromasından ödün vermeden ekstra yoğun 

kahve seçeneği   

• 300 g çekirdek haznesi, 1,7 l su tankı 

• 1500 W    

• Cihaz ölçüsü: 385 x 280 x 479 mm 

• Cihaz kapandığında otomatik durulama

• Süt sistemini buharla temizleme 

• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma 

programları   

• 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. 

fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari 

amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca 

geçerlidir)   

TI 903209 RW

• Ana renk: Paslanmaz Çelik/Siyah 

• TFT renkli ekran 

• Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve 

hazırlayabilme   

• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm: 

İster kutudan, ister şişeden, ister kendi 

termosundan süt alın

•  Ristretto, espresso, espresso doppio, espresso 

macchiato, americano, cappuccino, latte 

macchiato, cafe latte hazırlama imkânı 

• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 

hazırlayabilme seçenekleri

• Ultra sessiz   

• Hafıza fonksiyonu: 6 kişiye kadar ayarlanabilir 

kişisel profil kaydetme  

• 250 g çekirdek haznesi, 2,3 l su tankı 

• 1500 W   

• Cihaz ölçüsü: 382 x 316 x 470 mm 

• Cihaz kapandığında otomatik durulama

• Süt sistemini buharla temizleme 

• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma 

programları   

• 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. 

fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari 

amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca 

geçerlidir)   

CT 636 LES 1

• Ana renk: Paslanmaz Çelik/Siyah

• TFT göstergeli interaktif ekran

• Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve 

hazırlayabilme   

• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm: İster 

kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan 

süt alın   

• Tek bir dokunuşla ristretto, espresso, espresso 

macchiato, cappuccino, latte macchiato, cafe 

latte hazırlama imkânı  

• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme 

seçenekleri 

• aromaDouble Shot fonksiyonuyla kahve 

aromasından ödün vermeden ekstra yoğun 

kahve seçeneği  

• Latte macchiato bardakları için yüksekliği 

ayarlanabilir kahve çıkışı  

• Isı yalıtımlı aluminyum kaplama 0,5 l   

paslanmaz çelik süt saklama haznesi 

• 500 g çekirdek haznesi, 2,4 l su tankı 

• 1600 W   

• Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 385 mm

• Her kahveden sonra otomatik durulama

• Süt sistemini buharla temizleme 

• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma 

programları   

• 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. 

fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari 

amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca 

geçerlidir)   

CT 636 LEW 1

• Ana renk: Beyaz  

• TFT göstergeli interaktif ekran  

•  Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm: 

İster kutudan, ister şişeden, ister kendi 

termosundan süt alın  

• Tek bir dokunuşla ristretto, espresso, espresso 

macchiato, cappuccino, latte macchiato, cafe 

latte hazırlama imkânı  

• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 

hazırlayabilme seçenekleri 

• aromaDouble Shot fonksiyonuyla kahve 

aromasından ödün vermeden ekstra yoğun 

kahve seçeneği

• Latte macchiato bardakları için yüksekliği 

ayarlanabilir kahve çıkışı

• Isı yalıtımlı aluminyum kaplama 0,5 l 

paslanmaz çelik süt saklama haznesi

• 500 g çekirdek haznesi, 2,4 l su tankı 

• 1600 W   

• Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 385 mm

•  Her kahveden sonra otomatik durulama

•  Süt sistemini buharla temizleme

•  Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma 

programları

•  15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. 

fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari 

amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca 

geçerlidir)

Tam	Otomatik	Kahve	MakineleriTam	Otomatik	Kahve	Makineleri

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

FONKSİYON / PROGRAMLAR
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Gazlı Ocaklar
Sert Cam ve
Cam Seramik Ocaklar

Çelik Ocaklar

• Siyah panel tasarımı

• Inox görünümlü düğmeler

• Önden kontrol 

• Farklı ocak gözü alternatifleri 

• Tezgâha sıfır montaj yapılabilme 

• Döküm ve çelik ocak ızgara 

   alternatifleri

• Önden kontrol

• Farklı ocak gözü alternatifleri (ortada 

wok, bir göz radyan)

• Şık tasarımlı ergonomik düğmeler

• Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak 

ızgaraları

iQ100

• Sağdan kontrol 

• Inox ve beyaz alternatifleri

• Wok alternatifi 

• Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri

iQ100

iQ500

• Önden kontrol 

• Farklı ocak gözü 

 alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)

• Inox düğmeler 

 Tezgâha sıfır montaj yapılabilme 

iQ500

• Önden kontrol 

• İkili döküm ocak ızgaraları

• Inox düğmeler

• Dokunmatik dijital timer

iQ700

iQ700

Yeni Siemens stepFlame teknolojisine sahip 
ocaklar, 1’den 9’a kadar ayarlanabilen alev 
gücüyle, yemeklerinizi istediğiniz derecede 
pişirmenizi sağlar.
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Güvenlik için otomatik güç kesme.

Siz unutsanız bile sensörler ocağın kendi kendini 

kapatmasını sağlar.

 

Wok ocak gözü.

Wok’a özel ocak gözünde, özel wok tavasıyla farklı lezzetler 

yaratabilirsiniz. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz 

büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde 

yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı 

elde edeceksiniz.

Yemeklerinize teknoloji katın!
Gazlı, Sert Cam, Cam Seramik ve Çelik Ocaklar

En iyi yemekler için en hassas 
ısı ayarı: stepFlame

1

2

34
5

6

7

8

9

stepFlame

Siemens’in yeni teknolojisi stepFlame, ocağınızın alevini 9 ayrı seviyede 
ayarlamanızı sağlar. Böylece her yemeği tam gerektiği sıcaklıkta pişirir, 
en iyi sonuçları elde edersiniz.

Döküm ızgara.

Mutfağınıza şık bir görünüm katarken profesyonel kullanıma da olanak tanır.
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	90	-	75	ve	60	cm	Sert	Cam	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

60	cm	Cam	Seramik	Ocaklar

ER 7A 6RD 70 iQ700

• 75 cm

• Siyah Cam Seramik

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.9 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.9 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 750 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 490 - 500 mm

EP 7A 6SB 20 iQ500

• 75 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol: Wok ocak gözü 5,00 kW

• Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 610 x 480 - 490 mm

ER 6A 6YD 70 iQ700

• 60 cm

• Siyah Cam Seramik

• stepFlame

• 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak

• 1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 elektrik

• Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1.1 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW

• Sol ön: Çift halkalı bölüm 1.8 kW, 0.7 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.9 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 602 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 490 - 500 mm

ER 6A 6PD 70 iQ700

• 60 cm

• Siyah Cam Seramik

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1.1 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.9 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.9 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Bulaşık makinesinde yıkanabilen ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 602 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 490 - 500 mm

EP 9A 6QB 90 iQ500

• 90 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 915 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 850 x 490 - 500 mm

Makinede 
yıkanabilen ızgara

Makinede 
yıkanabilen ızgara

Makinede 
yıkanabilen ızgara
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60	-	75	cm	Sert	Cam	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

75	cm	Sert	Cam	Ocaklar

EP 7A 6QB 20 / L iQ500

• 75 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

EP 7A 6QB 20

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EP 7A 6QB 20 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EP 7A 2QB 20 iQ500

• 75 cm

• Beyaz Sert Cam

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EP 7A 6QB 10 iQ500

• 75 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EP 6A 8HB 20 iQ500

• 60 cm

• Titanyum Sert Cam

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EP 6A 6HB 20 / L iQ500

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Wok ocak gözü 3.3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

EP 6A 6HB 20

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EP 6A 6HB 20 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• CCihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm
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EP 6A 2PB 20 O iQ500

• 60 cm

• Beyaz Sert Cam

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

stepFlame 
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60	cm	Sert	Cam	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

60	cm	Sert	Cam	Ocaklar

EP 6A 6PB 80 iQ500

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EN 6B 6PB 80 O / L iQ500

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası

EN 6B 6PB 80 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EN 6B 6PB 80 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm
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EP 6A 6PB 20 iQ500

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm  

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm
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EO 6C 6HB 11 O / L iQ100

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik tekli ocak ızgarası

EO 6C 6HB 11 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EO 6C 6HB 11 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik

60

Gaz EmniyetiWok
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60	cm	Sert	Cam	Ocak	ve	75	-	90	cm	Çelik	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

60	cm	Sert	Cam	Ocaklar

EO 6C 2PB 11 O / L iQ100

• 60 cm

• Beyaz Sert Cam

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik tekli ocak ızgarası

EO 6C 2PB 11 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EO 6C 2PB 11 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EO 6C 6PB 11 O / L iQ100

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik tekli ocak ızgarası

EO 6C 6PB 11 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EO 6C 6PB 11 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm 

Genişlik

60

Genişlik

60

Gaz Emniyeti Gaz Emniyeti

EO 6C 6PB 81 O / L iQ100

• 60 cm

• Siyah Sert Cam

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası

EO 6C 6PB 81 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EO 6C 6PB 81 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik
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Gaz Emniyeti

EC 9A 5TB 90 iQ500

• 90 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 6 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 2 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

• Sol ön: Wok ocak gözü 5 kW

• Sağ ön: Wok ocak gözü 5 kW

• Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 915 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 850 x 490 - 500 mm

EL 7A 5QB 21 iQ700

• 75 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 752 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm
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60	cm	Çelik	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

75	cm	Çelik	Ocaklar

EC 7A 5RB 90 iQ500

• 75 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Orta: Wok ocak gözü 4,00 kW

• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 750 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EC 7A 5SB 90 iQ500

• 75 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 5 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok

• Orta Arka: Normal ocak gözü 1,75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol: Wok ocak gözü 5,00 kW

• Orta Ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kW

• Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 750 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EL 6A 5PB 21 iQ700

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 590 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EC 6A 5HB 90 iQ500

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EC 6A 5PB 90 / L iQ500

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• stepFlame

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

EC 6A 5PB 90

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EC 6A 5PB 90 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm
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TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

60	cm	Çelik	Ocaklar

EG 6B 5YB 60 O iQ500

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak

• 1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 elektrik

• Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EG 6B 5HB 60 O / L iQ300

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Wok ocak gözü 3.3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara

EG 6B 5HB 60 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EG 6B 5HB 60 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik
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Gaz Emniyeti Genişlik

60

Gaz EmniyetiWok

EG 6B 5PB 60 O / L iQ300

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı LPG’li 28-30/37 mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara

EG 6B 5PB 60 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EG 6B 5PB 60 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 582 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik
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EB 6C 5YB 80 O / L iQ100

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak

• 1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 elektrik

• Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası

EB 6C 5YB 80 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EB 6C 5YB 80 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik

60

Gaz Emniyeti

EB 6C 5HB 60 O / L iQ100

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Wok ocak gözü 3.3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara

EB 6C 5HB 60 O

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EB 6C 5HB 60 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik

60

Gaz EmniyetiWok

60	cm	Çelik	Ocaklar
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TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

60	cm	Çelik	Ocaklar

EB 6C 5PB 60 O / L iQ100

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara

EB 6C 5PB 60 O 

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EB 6C 5PB 60 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

EB 6C 5PB 80 O / L iQ100

• 60 cm

• Paslanmaz Çelik

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası

EB 6C 5PB 80 O 

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EB 6C 5PB 80 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik

60

Genişlik

60

Gaz Emniyeti Gaz Emniyeti

EB 6C 2PB 80 O / L iQ100

• 60 cm

• Beyaz

• 4 gözü gazlı ocak

• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü

• Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW

• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW

• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• Tek elle ateşleme

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası

EB 6C 2PB 80 O 

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 

EB 6C 2PB 80 L

• Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 45 x 580 x 510 mm

• Dolap ölçüsü: 45 x 560 x 480 - 490 mm

Genişlik

60

Gaz Emniyeti
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Elektrikli Ocaklar
İndüksiyonlu Ocaklar

Radyan Ocaklar

• Facette tasarım

• touchSlider plus ve multi slider kumanda

• Atıl ısı göstergesi 

• Flex pişirme alanı

• powerBoost 

• Atıl ısı göstergesi

• Timer 

• Çocuk kilidi 

• mainSwitch

• Tencere tanıma sensörü

• Silme koruma

• Çerçeveli ve çerçevesiz tasarım

• easyTouch kumanda ve silindir düğme

• Atıl ısı göstergesi

• Çocuk kilidi

• mainSwitch

• reStart fonksiyonu

• Çerçeveli ve facette tasarım

• touchControl kumanda

• Atıl ısı göstergesi

• Timer 

• Çocuk kilidi

• mainSwitch 

• reStart fonksiyonu

• fryingSensor plus

• Silme koruma

• Çerçevesiz ve facette tasarım

• touchControl ve touchSlider kumanda

• powerBoost

• Atıl ısı göstergesi

• Timer 

• Çocuk kilidi 

• mainSwitch

• Tencere tanıma sensörü

• reStart/quickStart fonksiyonu

• fryingSensor plus

• Çerçevesiz ve facette tasarım

• touchControl kumanda

• powerBoost 

• Atıl ısı göstergesi

• Timer 

• Çocuk kilidi 

• mainSwitch

• Tencere tanıma sensörü

• reStart fonksiyonu

• fryingSensor plus

iQ100

iQ100

iQ300

iQ300

iQ700

Kendisini değil üzerine konan tencereyi 
ısıtan Siemens indüksiyonlu ocaklarla 
elinizi yakmadan, keyifle yemek 
pişirmenin tadına varın. 
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powerMove 
Plus
powerMove 
Plus

flexİndüksiyon
Plus
flexİndüksiyon
Plus

Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki

Daha fazla esneklik

varioİndüksiyon’un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı 
sağlıyor. Yüzey indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik 
olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğruca tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe 
yönlendirir.

Amaç daha fazlasını yapabilmek ise esneklikten vazgeçilemez; özellikle de konu mutfak 
olduğu zaman. İndüksiyonlu pişirme alanlarının yaratıcı özellikleri, her yemek yapışınızda 
size farklı bir deneyim yaşatıyor.

Anında sıcak. Anında soğuk.

Üç adet ısı bölgesi.

powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden 
kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için 
tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.

powerİndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan 
tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha 
fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.

Uyarı:

Tüm Siemens indüksiyon ocakları ve pişirme alanları güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk yönetmeliklerine uygundur 
ancak yine de kalp pili taşıyan kişiler bu cihazlardan uzak durmalıdır. Piyasada mevcut olan her kalp pilinin geçerli 
güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk yönetmeliklerine uygun olmasını ve kalp pilinin düzgün çalışmasını tehlikeye 
düşürecek durumların oluşmamasını sağlamak imkânsızdır. İşitme cihazları gibi benzer cihazlarda da aynı sorunlar 
yaşanabilir. Bahsedilen ya da benzer cihazları kullanıyorsanız kendi güvenliğiniz için doktorunuza danışın.

power
İndüksiyon

Mutfaktaki en becerikli yardımcınız.
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Kızartma 
sensörü
Plus

Kochsensor 
Plus
Pişirme sensörü 
Plus

Dual
lightSlider

Tek dokunuş ile 
tam kontrol.

Hislerinize güvenin.

Dual lightSlider ile tüm pişirme alanını sadece tek parmağınızla kontrol 
edebilirsiniz. Farklı bölgeleri kolayca seçebilir ve istediğiniz şekilde kombine 
edebilirsiniz.

Siemens’in indüksiyon pişirme alanları sadece yenilikçi ısı bölgeleri ile 
değil, kolay kumanda edilebilmeleri ile de dikkat çekmektedir. Böylelikle 
her yemeğin tamamen zahmetsiz bir şekilde usulüne göre pişmesi sağlanır.

Yemekleriniz yanmasın.

Bundan sonra kontrolü kaybetmeden birden fazla tavayı aynı anda 
kullanabilirsiniz. Kızartma sensörü Plus, belirlemiş olduğunuz sıcaklığa 
erişildiği zaman bu sıcaklığı sabit tutarak kızartmalarda
hassasiyet sağlar.

Taşırmadan pişirmek.

Yenilikçi Pişirme sensörü Plus doğrudan tencerenize bağlanır ve Bluetooth 
üzerinden pişirme alanı ile haberleşir. Sensör, ayarladığınız sıcaklığı 
hisseder ve akıllı karşı kumanda ile yemeklerin pişerken taşmasını engeller.

Renkli, yüksek çözünürlüklü büyük TFT dokunmatik ekran, kolay anlaşılır 
metinlerin de yardımı ile en kolay okunurluğu sağlar. Gelişmiş grafikler 
ve kullanıcı dostu menü sayesinde pişirme alanının kullanımını her 
zamankinden daha kolay hale gelir. Enerji tüketim göstergesi ile pişirme 
sırasında tüketilen elektrik seviyelerini de gözlemleyebilirsiniz. QuickStart, 
üzerine tencere koyduğunuz pişirme bölgesini anında tanır ve size sadece 
sıcaklığı ayarlamak kalır.

En iyi pişirme görünümü.

TFT
dokunmatik 
ekran
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Onunla yemek yapmak daha hızlı, güvenli ve 
daha temiz. Üstelik çok daha esnek.
Siemens’in varioİndüksiyon ve powerİndüksiyon özellikleriyle yemek yapmak çok daha zevkli.

Ve zamandan tasarruf.

Siemens indüksiyonlu ocakların yeni teknolojisi 
powerİndüksiyon işlevi sayesinde yemeklerinizi çok daha 
hızlı pişirebilirsiniz. Mutfağınızda Siemens teknolojisine 
yer verin, zamanınız size kalsın.

Çok güvenli.

Cam seramik yüzey, yalnızca siz yemek yaparken 
tencerenizden geri gelen sıcaklıkla ısındığı için olası bir 
durumda yanma riskini ortadan kaldırır. İndüksiyonlu ocak 
tencere koymadan çalışmadığı için yanma tehlikesini sıfıra 
indirir.

İndüksiyonlu ocak çok hızlı.

powerİndüksiyon ayarıyla çok daha hızlı ve çok daha 
yüksek ısıya ulaşırsınız. İndüksiyonlu ocaklar, hızla artan 
ısısıyla yemeğinizin pişme süresini de aynı hızla azaltır. 
Kapatır kapatmaz yine aynı hızla soğumaya geçer. 

2 litre suyun 15 °C‘den 90 °C‘ye çıkarılması için 

dakika cinsinde gerekli süre.

3.700 W 
boost işlevli 
indüksiyon

2.200 W 
indüksiyon

2.200 W 
yüksek hızlı 
standart

4.000 W 
yüksek 
gerilimli 
brülör 

4.200 W 
wok brülör

4,01 
dk

6,38 
dk

9,06 
dk

Çok temiz.

İndüksiyonlu ocaklar ayrıca hijyen ve kolay temizleme 
özellikleriyle öne çıkıyor. Yemek taştığında, tencerenin 
etrafındaki boş alan ısınmadığı için taşan yemek, yanarak 
ocağın diğer alanlarına yapışmıyor. Ve ocak bir bez 
yardımıyla kolayca temizlenebiliyor.

Not:

Tüm Siemens indüksiyon fırın ve ocakları, güvenlik ve elektromanyetik 
uyumluluk konusunda yer alan yönergelere uyuyor olmasına rağmen kalp pili 
taşıyan kişiler bu cihazlardan uzak durmalıdır. Piyasada bulunan tüm kalp 
pillerinin güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk konusunda yer alan

yönergelere uyduğunun ve cihazın düzgün çalışmasını tehlikeye 
atmayacağının güvencesini vermek imkânsızdır. Örneğin işitme cihazları gibi 
cihazlarda arızalar meydana gelebilir. Bu cihazları taşımanız halinde 
güvenliğiniz için bir doktora başvurmanızı öneririz.

Yemek yapmaktaki 
ustalığınızı sınırsız yaşayın. 

varioİndüksiyon işlevinin 
esnek pişirme seçeneğiyle 

yemek yapmak için daha 
çok yeriniz var. 

Yemek pişirmenin bin bir yolu: varioİndüksiyon. 

Tava ve tencerenin de yemek kadar çeşidi var. 
varioİndüksiyon işlevi sayesinde mutfağınızı çok daha 
kullanışlı hale getirebilirsiniz. Var olan standart fırınınızın 
yerine mutfağınızla uyumlu dikdörtgen yüzeyli 
iki indüksiyonlu ocak alarak mutfağınızı daha kullanışlı 
hale getirmeniz mümkün. İsterseniz açılan yeri de 
bulaşıklarınız için kullanabilirsiniz. 

Yemek pişirirken daha fazla esneklik kazanmak için: 
Aksesuar çeşitleri.

Tariflerinizi hazırlarken daha esnek davranabilmeniz için 
Siemens varioİndüksiyon, mutfağınız için üç parça aksesuar 
hizmeti daha sunuyor. Kömür ve is kokusu olmadan ızgara 
yapmanızı sağlayan ızgara teli, büyük ve küçük boyutlu 
Teppan yaki aksesuarlarıyla siz de daha yağsız, daha sağlıklı 
ve daha lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. 

Ekstra geniş yüzey, ekstra pişirme 
keyfi: varioİndüksiyon.

varioİndüksiyon yüzey size daha 
geniş ocak sunuyor. 40x24 cm‘lik 
toplam yüzeye her boyutta tava ve 
tencere koyabilirsiniz. Esnek yüzey 
indüksiyonu, yerleştirilen tavaların 
ve tencerelerin sayısını, ebatlarını ve 
şeklini algılayabilme özelliğine sahiptir.

varioİndüksiyon

7,39 
dk 7,05 

dk
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Anında sıcak. Anında soğuk. 
Anında pişirme keyfi.

Ayarını hiç kaybetmez: 
Yeni reStart işlevi.

Ocak, taşan sıvı nedeniyle otomatik olarak 
kapandığında yeni reStart işlevi hızlı bir 
şekilde seçilen ayarlara geri dönme imkânı 
sağlar.

Hızlı başlat: Yeni quickStart işlevi.

Pişirme noktası etkin hale getirilirken 
yeni quikStart işlevi tencereyi koyduğunuz 
bölgeyi otomatik olarak algılar ve

quickStartquickStart

reStartreStart

etkinleştirir. Yapmanız gereken tek şey: 
İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak.

Ocağınız tek tuşla 4 saniye içinde 
tekrar aktif hale gelir.

Hiçbir şeyi yakmaz: bratSensor Plus.

Sıcaklığı kontrol eden bratSensor Plus’la 
yemekler, indüksiyonlu ocakta yanma riski 
olmadan mükemmel bir şekilde hazır hale 
gelir. Hiçbir ayar gerektirmeden otomatik 
olarak sıcaklık kontrol edilir ve enerji 
tasarrufu sağlanır. 

Ekstra yemek pişirme keyfi: braterZone işlevi.

Son olarak kızartma yapmak istediğinizde 
braterZone işlevinin avantajlarından 
yararlanabilirsiniz. Gerek klasik ocaklarda 
gerekse elektrikli ve gazlı ocaklarda braterZone 
işlevi, çalıştırmanıza gerek kalmadan otomatik 
olarak algılar ve devreye girer.

Hızlı ısıt. Hızlı soğut: 
powerİndüksiyon.

Siemens powerİndüksiyon 
avantajlarından yararlanın. Sıcaklık bir 
indüksiyon bobini aracılığıyla ocağı 
ısıtmaksızın doğrudan tencerelere ve 
pişirilecek malzemeye iletilir. Bunun 
anlamı şudur: Daha kısa pişirme süresi, 
daha fazla emniyet ve daha kolay 
temizlik.

power
İndüksiyon

Ayrıca boost işleviyle güç %50‘ye kadar 
artırılabilmektedir. Pişirme süresi uzun 
olan yemeklerde %35‘e varan bir zaman 
tasarrufu sağlanır.

Yemeği enerji tasarrufu sağlayacak 
şekilde pişirin: Yeni enerji tüketim 
göstergesi.

Enerji tüketim göstergesi, ocağın 
çalıştırılmasından kapatılmasına kadar ne 
kadar enerji harcandığını gösterir. 
Bu özellik sayesinde yemeklerinizi pişirirken

Enerji
tüketimi

harcadığınız elektrik tüketimini görebilir ve 
enerji tüketimi konusunda daha bilinçli 
hareket edebilirsiniz. Örneğin kapaklı 
tencere ya da sabit pişirme sıcaklığıyla.

Makarna suyunun 
kaynatılması

Makarna pişirme Tüketilen enerjinin 
gösterilmesi
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Artık serçe parmağınızla bile yemek pişirebilirsiniz. 
Siemens’in yenilikçi kullanım işlevi.

Çerçeve tasarımları.
Siemens ankastre ocak çerçeve çeşitleri.

Tuş ve ayarlayıcılar olmadan ısı ayarı: 
touchSlider işlevi.

Yenilikçi touchSlider teknolojisiyle 
ocağınızın sıcaklığı, ya doğrudan 
tıklanarak ya da kontrol ibresi üzerinde yer 
alan düz çizgiler aracılığıyla yönetilir. 
Sensöre dayalı ısı ayarı yarımşar dilimler 

Herhangi bir şeyin yerini değiştirmeden 
temizleyin: touchSlider.

Pişirme esnasında sıçrayan yağları kolayca 
silebilirsiniz: Temizlik tuşuna tek bir 
dokunuşla dokunun, sistem tüm 

Tek tıkla ocağınızı kontrol edebilirsiniz: 
touchControl tuşları.

Modern touchControl tuşları sayesinde 
dört ocağın yönetimi de kolay ve pratik. 
Her bir ocağa, bağımsız ve küçük bir kare 

touchSlider

touchControltouchControl

halinde en fazla 9‘a kadar çıkarılabilir.
Enerji tüketim göstergeli, reStart ve hızlı 
başlat işlevli yeni donanım, kullanıcılarına 
eşsiz konfor olanakları sunar.

ayrılmış olup ocaklar, tek bir dokunuşla 
aktif hale getirilir. Sıcaklık “ - ” ve “+” 
işaretleriyle ayarlanır.

touchSlider pişirme işlevini 20 saniyeliğine 
kapatır. Ocağınızı temizlemek için bu süre 
yeterlidir.

Her zevke hitap eden ankastre stili: 
Çerçeve tasarım.

Cam seramik ocakların montajı için 
kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim 
yapabilirsiniz: İster profil tasarım, 
ister düz çerçeve tasarımı, ister taş, granit 
ya da ahşap modelde yüzeye bitişik 
pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif 
özellikleriyle ön plana çıkmakta.

Profil tasarımDüz çerçeve tasarım

Ahşap plaka montajı için 
gerekli yüzeye bitişik tasarım 
(özel donanımlı ankastre 
çerçevesi gerekli)

Yüzeye bitişik tasarım
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EX 975 LXC 1 E iQ700

• 90 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 5 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• Dual lightSlider kumanda

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Silme koruma tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• quickStart 

• PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri 

için hızlı ısınma

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 912 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 880 x 500 mm

EH 975 LVC 1 E iQ300

• 90 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 5 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• Dual lightSlider kumanda

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Silme koruma tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• quickStart 

• PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri 

için hızlı ısınma

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 912 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 880 x 500 mm

touchControltouchControl

EX 875 LVC 1 E iQ700

• 80 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 5 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• Dual lightSlider kumanda

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Silme koruma tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• quickStart 

• PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri 

için hızlı ısınma

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 812 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 780 x 500 mm

EX 845 KYE 1 E iQ700

• 80 cm

• Çerçeveli tasarım

• Siyah

• 4 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• TFT dokunmatik ekran

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Silme koruma tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri 

için hızlı ısınma

• Yemek asistanı

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 55 x 795 x 517  mm

• Dolap ölçüsü: 55 x 780 x 500  mm

EX 675 LYV 1 E iQ700

• 60 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 4 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• touchControl kumanda

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Silme koruma tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• quickStart 

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

80	-	60	cm	İndüksiyonlu	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (GxD)

90	cm	İndüksiyonlu	Ocaklar

reStartreStart reStartreStart reStartreStartreStartreStart

Genişlik

90

Genişlik

90

Genişlik

80

Genişlik

80

Çocuk kilidi Çocuk kilidi Çocuk kilidiÇocuk kilidi

quickStartquickStart quickStartquickStart quickStartquickStartquickStartquickStart
fryingSensor 
Plus

fryingSensor 
Plus

fryingSensor 
Plus

powerMove 
Plus
powerMove 
Plus

powerMove 
Plus
powerMove 
Plus

powerMove 
Plus
powerMove 
Plus

Enerji
tüketimi

Enerji
tüketimi

Enerji
tüketimi

Dual
lightSlider

Dual
lightSlider

Dual
lightSliderreStartreStart flexMotion

fryingSensor 
Plus

powerMove 
Plus
powerMove 
Plus

flexİndüksiyon
Plus

Enerji
tüketimi

cookingSensor 
Plus ready

TFT
dokunmatik 
ekran
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60	-	70	-	80	cm	Radyan	Ocaklar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (GxD)

60	cm	İndüksiyonlu	Ocaklar

EU 611 BEB 1 E iQ100

• 60 cm

• Çerçevesiz tasarım

• Siyah

• 4 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• touchControl kumanda

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• quickStart 

• PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri 

için hızlı ısınma

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 592 x 522 mm

• Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

ET 875 LMP 1 D iQ500

• 80 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 5 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• Dual lightSlider kumanda

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• Silme koruma tuşu

• reStart

• powerBoost (sağ ön, sol ön ve orta ocak 

gözleri için hızlı ısınma)

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 812 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 780 x 500 mm

ET 775 LNK 1 D iQ300

• 70 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• Dual lightSlider kumanda

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• Silme koruma tuşu

• reStart

• powerBoost (sol ön ocak gözü için hızlı ısınma)

• frySensor (kızartma sensörü sağ ön ocak gözü)

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 710 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 640 x 500 mm

ET 675 FNP 2 E iQ300

• 60 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• touchSlider kumanda

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• Silme koruma tuşu

• reStart

• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri 

için hızlı ısınma)

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 560 x 490 mm

EX 675 FXC 1 E iQ700

• 60 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 4 indüksiyonlu ocak gözü

• 17 güç kademesi

• touchSlider mukanda

• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi 

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet tuşu

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• reStart

• quickStart 

• PowerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri 

için hızlı ısınma

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

touchSlider touchSliderreStartreStartquickStartquickStartflexİndüksiyon
fryingSensor
Plus

Genişlik

60

Genişlik

60

Genişlik

60

Genişlik

80

Genişlik
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Çocuk kilidi

Çocuk kilidi Çocuk kilidi Çocuk kilidi Çocuk kilidi
Enerji
tüketimi

Enerji
tüketimi

Enerji
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tüketimitouchControltouchControlreStartreStart reStartreStart reStartreStart reStartreStartquickStartquickStartİndüksiyon
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lightSlider

Dual
lightSlider
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ET 645 NF 17 iQ300

• 60 cm

• Çerçeveli tasarım

• Siyah

• 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• MultiTouch kumanda

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve  

durdurma

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Silme koruma tuşu

• reStart

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü:  592 x 522 mm

• Dolap ölçüsü: 560 × 490-500 mm

ET 611 HE 17 E iQ300

• 60 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• EasyTouch kumanda

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve  

durdurma

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• reStart

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü:  592 x 522 mm

• Dolap ölçüsü: 560 × 490-500 mm

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (GxD)

60	cm	Radyan	Ocaklar

ET 645 CEA 1 iQ100

• 60 cm

• Çerçeveli tasarım

• Siyah

• 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 9 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• Düğmeden kontrol

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 583 x 513 mm

• Dolap ölçüsü: 560 x 490 mm

Genişlik

60

Genişlik

60

ET 675 LNB 1 D iQ300

• 60 cm

• Facette tasarım

• Siyah

• 4 yıldırım hızlı elektrik ocak gözü

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• touchSlider kumanda

• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi

• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve 

durdurma

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Timer: Dakika uyarıcı

• Silme koruma tuşu

• reStart

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 602 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 560 x 500 mm

Çocuk kilidi
Enerji
tüketimi

Dual
lightSlider reStartreStart Genişlik

60

Genişlik

60

Çocuk kilidi Çocuk kilidi
Enerji
tüketimi

Enerji
tüketimireStartreStart reStartreStart
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ET 475 FYB 1 E iQ500

• 40 cm

• Facette tasarım

• Teppan Yaki

• Cam seramik kapak

• touchSlider kumanda

• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri

• Çalışma göstergesi

• Büyük çelik pişirme yüzeyi

• Atıl ısı göstergesi

• Dijital gösterge

• MainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve  

durdurma

• Timer: Dakika uyarıcı

• Çocuk emniyet kilidi

• Emniyet için kendi kendine kapanma

• 160-204 °C arasında ayarlanabilen termostat

• Sıcak tutma fonksiyonu (70°C)

• Özel temizleme fonksiyonu (40°C)

• Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir.

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 392 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 360 x 490 - 500 mm

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

Domino	Ocaklar

Kişisel isteğe göre kombinasyon olanağı: Domino ocaklar.

Cam seramik indüksiyonlu ocak, wok gazlı ocaklar, lava taşlı 
ızgara ya da fritöz, 30 - 40 cm genişliğindeki domino ocaklarıyla 
isteğe göre kombine edilebilir ve görsel bütünlük sağlayan 
mükemmel bir seçenek haline gelir.

ET 375 CUA 1 E iQ500

• 30 cm

• Facette tasarım

• Lava taşlı ızgara

• Cam seramik kapak

• Düğmeden kumanda

• 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri

• Çalışma göstergesi

• Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti

• Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm

Çocuk kilidiGenişlik

40

Genişlik

30
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TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

Domino	Ocaklar

ET 375 CFA 1 E iQ300

• 30 cm

• Facette tasarım

• Elektrikli domino

• Siyah

• Seramik Cam

• Düğmeden kumanda

• 9 güç kademesi

• 2 adet çalışma göstergesi

• 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift 

halkalı göz)

• Atıl ısı göstergesi

• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm

ER 3A6 AD 70 iQ700

• 30 cm

• Facette tasarım

• Gazlı domino

• Siyah

• Seramik Cam

• Düğmeden kumanda

• 9 güç kademesi

• stepFlame

• 1 gözü gazlı ocak (1 wok gözü)

• Tek elle ateşleme

• Gaz emniyet sistemi

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm

ER 3A6 BD 70 iQ700

• 30 cm

• Facette tasarım

• Gazlı domino

• Siyah

• Seramik Cam

• Düğmeden kumanda

• 9 güç kademesi

• stepFlame

• 2 gözü gazlı ocak

• Tek elle ateşleme

• Gaz emniyet sistemi

• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar

• LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar

• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası

• Bulaşık makinesinde yıkanabilir ızgara

• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Cihaz ölçüsü: 302 x 520 mm

• Dolap ölçüsü: 270 x 490 - 500 mm

Genişlik

30
Makinede 
yıkanabilen ızgara

Makinede 
yıkanabilen ızgara

stepFlame 
Teknolojisi

stepFlame 
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Domino	Ocaklar

90 91



ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak ModülleriOcak ve Fırın Aksesuarları 

Özel aksesuar Ürün numarası Malzeme 
kodu*

Teppan yaki

HZ390511 küçük, 
varioİndüksiyon
 
HZ390512 büyük, 
varioİndüksiyon

00575950

00575951

Mükemmel sonuçlar için mükemmel kalıp. Her iki 
Teppan yaki (ızgara plakaları) varioİndüksiyon için 
özel tasarlanmıştır. Örneğin et, balık ya da sebze gibi 
yemekleri yağsız ve vitaminleri korunacak şekilde 
pişirebilirsiniz. Yemek tarifi kitapçığı dahil.

Izgara plakası

HZ390522  
varioİndüksiyon 
ızgara plakası

00576158 Mükemmel kalıp ve mükemmel sonuçlar. Izgara plakası 
varioİndüksiyon için özel tasarlanmıştır ve ızgara 
menülerinizi hazırlamak için idealdir. Yemek tarifi 
kitapçığı dahil. 

Simmering plaka

HZ298105 00648786 Yemekleri gazlı ocaklarda hafif kaynamaya bırakmak 
için Simmering plakasıyla en düşük güç kademesine 
ayarlayabilirsiniz.

Porselen tepsiler

HZ36D533P 
Boyut L
 
HZ36D513P 
Boyut S

00573900

00111111

Buharlı fırında yemek pişirmek ve ardından masaya 
servis için yüksek değerli porselen “Made in Germany”. 
Fırın ve mikrodalga için de uygundur.

Buharlı pişirme tepsisi delikli

HZ36D663G  
Boyut XL

HZ36D643G  
Boyut L
 
HZ36D624G  
Boyut M
 
HZ36D613G  
Boyut S

Siemens buharlı fırınlar için uygun pişirme tepsileri. 
Buhar deliklerden geçerek gıdalara daha iyi ulaşır.

Buharlı pişirme tepsisi deliksiz

HZ36D643  
Boyut L 

HZ36D613  
Boyut S

Siemens buharlı fırınlar için uygun pişirme tepsileri. 
Pişen gıdanın suyunu toplamaya ya da örneğin pirinç için 
demlenme tepsisi olarak kullanıma uygundur.

Özel aksesuar Ürün numarası

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

ANK 06001 GR  
Ankastre ahşap modül, gri

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar

• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha

• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı   

yonga levha

• Modüler sistemle kolay montaj imkânı

• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü

• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

ANK 06001 WH  
Ankastre ahşap modül, beyaz

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar

• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha

• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı   

yonga levha

• Modüler sistemle kolay montaj imkânı

• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü

• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

ANK 06001 WA  
Ankastre ahşap modül, ceviz

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar

• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha

• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı   

yonga levha

• Modüler sistemle kolay montaj imkânı

• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü

• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

ANK 06002 WH  
Ankastre ahşap modül, 
optik beyaz

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar

• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha

• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı   

yonga levha

• Modüler sistemle kolay montaj imkânı

• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü

• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

*Malzeme kodu olan aksesuarlarımızı Yetkili Servislerimizden satın alabilirsiniz. 9392
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• Piramit ve box tasarım   

alternatifleri

• 3 güç seviyesi

• Inox, siyah ve beyaz alternatifleri

• Bulaşık makinesinde yıkanabilen 

yağ filtresi

iQ100

• Cam dekorlu tasarım alternatifleri

• 3+1 yoğun güç seviyesi

• Aydınlatmalı metal düğmeler

• LED aydınlatma

iQ300

• Eğimli “Brand Line”   

tasarım alternatifleri

• 3+1 yoğun güç seviyesi

• Dijital ekran 

• LED aydınlatma

iQ500

• Ada tipi, duvar tipi ve   

“Brand Line” tasarım 

• 3+1 yoğun güç seviyesi

• Özel oluklu emiş sistemi

• Dijital ekran 

• Gömülebilir düğme

• softLight aydınlatma

• Dimm fonksiyonu  

(aydınlatma ayarı)

• Süresi ayarlanabilir otomatik  

ek havalandırma fonksiyonu

• Maksimum sessizlik için   

özel ses izolasyonlu

iQ700

Mutfağınızın havasını temizlemenin en şık yolu: 
Siemens ankastre davlumbazlar.
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Sadece buharı ve kokuyu değil, 
bakışları da üzerine çeker.
Siemens’in yenilikçi ankastre davlumbazları.

Siemens‘in eşsiz tasarımı.

Siemens; tasarımda modern çizgilerle alüminyum, paslanmaz 
çelik ve cam gibi değerli materyalleri birleştirerek sunar. Eşsiz 
tasarımıyla bütün Siemens cihazları etkileyici bir sanat objesine 
dönüşür. Davlumbazlarımızın her zaman en saygın tasarım 
ödüllerini kazanması hiç de şaşırtıcı değil. 

En değerli kalite: “Made in Germany”.

Siemens‘in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim 
sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak 
için neredeyse tüm cihazlar Almanya‘da üretilmektedir. 
Örneğin Bretten, Baden - Württemberg‘deki fabrikamızda 
olduğu gibi.

LED
ışıklandırma

emotionLight
Pro
emotionLight
Pro

Sensör
otomatiğicookConnect 

Sistemi

Uygun fan ayarı.Ocağınızın söyleyecekleri var

Tercihe göre arka plan aydınlatması. Ocağı aydınlatır.

Şaşıracak çok şey var. 
Kokacak hiçbir şey yok.

Yenilikçi ve görünmez havalandırma sensörü sürekli 
olarak buharın yoğunluğunu ve kirlilik derecesini 
ölçer ve fan hızını ihtiyacınıza göre otomatik ayarlar. 
Ortamın hava kalitesinde bir değişiklik olmadığında 
ise davlumbaz fan hızını otomatik ayarlar.

Pratik cookConnect sistemleri sayesinde hız 
ayarı veya aydınlatma gibi birçok 
havalandırma fonksiyonu doğrudan pişirme 
alanınızdan kumanda edilebilir.

Siemens’in yemek ve buhar davlumbazları, sadece güzel bir dış görünüş için net hatları ve üstün kaliteli materyalleri ile birçok kez 
tasarım ödüllerine layık görülmüştür. Siemens davlumbazlar, dış güzellikleri yanı sıra öne çıkan teknolojik özellikleri ile de göz 
kamaştırırlar: Günlük hayat için inovatif konfor.

Davlumbazınız sizin zevkinize uyum sağlar. 
Arka plan aydınlatması için çeşitli renkler 
arasından seçim yapabilirsiniz. Renk yelpazesi 
Home Connect uygulaması üzerinden 
genişletilebilir.

Yeni ve uzun ömürlü LED lambalar, aydınlatma 
performansında düşme yaşanmaksızın enerji 
tasarrufu sağlar. LED lambalar yükseltilmiş 
aydınlatma gücü sayesinde minimum enerji 
tüketimiyle maksimum ışığı ve böylece pişirme 
alanınıza en iyi aydınlatmayı sağlar.

Çift filtreleme

cleanAir

Farklı davlumbaz tiplerinin farklı avantajları vardır: Havalandırma sistemleri daha kuvvetli koku filtrelemesi sağlarken hava dolaşımı 
sağlayan sistemler daha az enerji tüketir ve daha düşük masraflıdır. cleanAir sistemi ise iki farklı sistemin avantajlarını en mükemmel 
şekilde birleştirir. 

Yeni havalandırma modülü hem şık bir mutfak kurulumuna önem veren hem de hava dolaşımının avantajlarını havayı dışarıya veren 
sistemlerin gücü ile birleştirmek isteyen herkes için ideal bir öneridir.

Çift filtreleme daha iyi tutar.

Üst üste yerleştirilmiş iki filtre katmanı ile yeni kademeli filtre sistemi, mutfaktaki havada bulunan tüm 
yağ parçacıklarının %99’a kadar ayrıştırılmasını sağlayarak yeni başarı ölçütleri yaratmış olur. Kademeli 
filtre sistemi, kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen yapısı sayesinde kolaylıkla 
temizlenir. Bu nedenle temizlik kolaylığı konusunda da oldukça ikna edicidir.

cleanAir hava dolaşımı modülü genişletilmiş filtre yüzeyi sayesinde kokuların %95’ini nötralize eder 
ve havayı temizler. Ayrıca en yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar. Duvar ve ada tipi Siemens 
davlumbazlara da monte edilebilir.

Mutfağınıza daha fazla temiz hava sağlar.

Temiz hava için maksimum performans
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Hayranlık uyandırır. Geride hiç koku bırakmaz.
Fısıltı sessizliğinde çekim gücü: Siemens davlumbazları.

Metal yağ filtresi

Yağ filtreleri, yağı ve diğer katı parçacıkları 
davlumbazdaki havadan çekip alır. 

Hem devirdaim hem atık hava modunda 
kullanılması gereklidir. 

Paslanmaz çelik filtre

Paslanmaz çelik filtre, olağanüstü derecede 
yağ emilimi sağlar.

Filtre, paslanmaz çelik kulplu şık bir paslanmaz 
çelik kaplamanın ardına gizlenmiştir.

Aktif karbon filtre

Neredeyse tüm davlumbazlarda opsiyonel bir 
aksesuar olarak sunulur.

Aktif karbon fitresi davlumbaz içine entegre 
edilmiştir.

Davlumbazın türüne bağlı çözüm.

Avantajları

Siemens standart devirdaim çözümü ile neredeyse bütün Siemens 
davlumbaz ürünleri devirdaim modunda çalıştırılabilir.
Standart çözümün kurulumu kolaydır ve kokuları %85’e kadar yok 
eder.

Bir fitrenin yılda iki defa değiştirilmesi tavsiye edilir.

Nasıl çalışır?

Davlumbazın içine doğrudan monte edilmiş ince taneli aktif karbon 
ile doldurulmuş filtre (Lütfen sonraki sayfalara bakınız) içinden 
geçen hava, filtrelenerek koku azaltılması sağlanır.

CleanAir modülü

Neredeyse tüm bacalı davlumbazlarda 
opsiyonel bir aksesuar olarak sunulur.

Aktif karbon filtresi CleanAir modülüne 
entegre edilmiştir.

Bacanın üstünde tasarımın bir parçası 
olarak görünür. 

Avantajları

Nasıl çalışır?

CleanAir modülü, özel Aktif karbon filtresinden ve paslanmaz 
çelik dış panel tasarımından oluşur.

Aktif karbon filtrenin geniş yüzeyi ve çok yüksek aktif karbon 
içeriği, özellikle yoğun kokulara karşı etkilidir.

Filtrenin yüzeyini dalgalı filtre yapısı ile artırıp CleanAir 
modülünde Aktif karbon filtresi en yükseğe ayarlanarak, karşı 
basınç ve gürültü azaltılmıştır.

Aktif karbon filtresi

Aktif karbon filtresi kokuları yok 
eder. 

Sadece devirdaim modunda 
gereklidir. 

Düğmeli ve düğmesiz aspiratör ayarı: 
Yeni touchSlider işlevi.

Yenilikçi touchSlider işlevi sayesinde parmağınızın tek dokunuşuyla 
ocağınızdaki kumanda panelini harekete geçirebilir, sensörler 
sayesinde ısı ayarını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Üç standart, iki 
yoğun kademe ya da powerBoost işlevi arasında seçim yapabilirsiniz. 
Sensör otomatiği yardımıyla havanın otomatik modda ne kadar 
yoğunlukta filtre edileceğini kendisine bırakın. Yağ, aktif karbon, 
cleanAir ve doluluk göstergesi sürekli aktif olur 
ve aydınlatma sistemi de otomatik olarak devreye girer. 

Tek bir parmakla tüm kontrol sizde: 
Yeni touchControl tuşları.

İstenilen ayara hızlı ulaşın: touchControl’le. Tek bir parmağınızla 
aspiratörünüzü ayarlayabilirsiniz. 
O anda hangi ayara ihtiyaç duyduğunuzdan bağımsız olarak 
touchControl tuşları temaslarınıza anında tepki vermektedir. Üç 
standart ve iki yoğun kademe ya da powerBoost işlevi arasında 
seçim yapın. Yağ, aktif karbon ve cleanAir filtresinin doluluk 
göstergesi her bir filtrenin durumunu göstererek sizlere değişim 
ya da temizlik yapıp yapmayacağınız konusunda fikir verir. 

Mutfağınızın havasını değiştirin: 
Comfort elektronik kontrol sistemi.

Comfort elektronik kontrol sistemiyle Siemens, otomatik güç 
ayarlama işlevini daha da geliştirmiştir. Şu anda toplam 3 standart ve 
2 yoğun kademe seçilebilmektedir. Seçilen güç kademesi tıpkı yağ ve 
karbon filtresinin doluluk göstergesi gibi dijital ekrandan kolayca 
okunabilir. Bir diğer kullanım konforuysa iki yoğun kademe 
seçildiğinde bunların 6 dakika sonra tamamen otomatik olarak 2. güç 
kademesine geri alınmasıdır. Comfort elektronik kontrol sistemi 
bunun haricinde softLight ve dimmer ışık işlevine sahiptir.

Kontrolü parmağınızın ucunda hissedin: 
Premium elektronik kontrol sistemi.

Premium elektronik kontrol sistemi, cihazı programlamak için toplam 6 
programı uzaktan kontrol ediyor. Fan gücünü kısa süreliğine artırmak 
için powerBoost işlevinin aktif hale getirilmesi doğrudan özel bir tuşla 
sağlanmaktadır. Buhar oluşumunu ölçen ve fan gücünü otomatik olarak 
uyumlu hale getiren yenilikçi sensör otomatiği aktivasyonu da aynı 
şekildedir. Rahat okunabilen dijital ekranla sadece fan gücü hakkında 
değil, aynı zamanda karbon filtresinin değişimi ve yağ filtresinin 
temizliği hakkında da bilgilenebilirsiniz. Premium elektronik kontrol 
sistemi, softLight ve bir dimmer ışık işlevine de sahiptir.

Hava dolaşımlı kullanımlar iki şekilde olur;

D x G x Y Oda büyüklüğü 
Min.
(= Çarpan 6)

Max.
(= Çarpan 12)

3 x 4 x 2.5 m 32 m³
6 x 32 m³

-->192 m³/y

12 x 32 m³

--> 384 m³/y

4 x 4 x 2.5 m 40 m³
6 x 40 m³

--> 240 m³/y

12 x 40 m³

--> 480 m³/y

4 x 5 x 2.5 m 50 m³
6 x 50 m³

--> 300 m³/y

12 x 50 m³

--> 600 m³/y

Hava sirkülasyonu
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Geleneksel 
hava dolaşım 

 %981

cleanAir 
temiz hava 
dolaşım teknolojisi

Atık hava 
teknolojisi

Koku oluşumunu azaltma

 %701  %951

Havadaki buhar işte böyle çözülür. 
Enerji verimli cleanAir temiz hava işlevi.

Hava emiş ısısı: 20 °C
Atık hava ısısı: 20 °C
Aynı sıcaklıkta emme ve atık hava.

Hava emiş/dış ortam ısısı: Kış örn.  -5 °C / Yaz örn. 30 °C 
Atık hava: 20 °C
Isıtılan ya da soğutulan hava kaybı.

Atık hava sistemlerinin havayı çekmesini sağlar: 
cleanAir temiz hava işlevi.

Genişletilen filtre yüzeyi sayesinde cleanAir temiz hava işlevi, 
kokuları %95‘e kadar nötralize edebilmekte ve temiz havaya 
dönüştürebilmektedir. Bu değer tüm klasik hava dolaşım 
sistemlerinden yaklaşık %25 daha fazla olup bir atık hava 
sistemiyle neredeyse aynıdır. Yağ arındırma sistemi de aynı 
şekilde bir atık hava sistemiyle karşılaştırılabilir niteliktedir.

Koku ve buharı giderirken de enerji tasarrufu sağlar: 
cleanAir temiz hava işlevi.

cleanAir temiz hava işlevi, havanın kalitesini artırmak 
için yaz kış mutfağa negatif iyon yayarak ortamı doğal 
havayla doldurur. Isınan ve buharlaşan hava, atık hava 
kanalıyla dışarı yönlendirilir. Evde enerji tasarrufu 
sağlamak isteyenler için cleanAir temiz hava işlevi içeren 
davlumbazlar en uygun seçim olur. 

Modern tasarım, yüksek performans: 
cleanAir temiz hava işlevi.

Modern tasarımıyla ankastre mutfaklara mükemmel 
uyum sağlar. Yeni cleanAir temiz hava işlevi;  
güzel bir mutfak tasarımını, avantajlı hava sirkülasyonu 
teknolojisini ve güçlü egzoz sistemlerini bir araya getirir. 
cleanAir hava temizleme işlevinin farklı boyutta çeşitleri 
mevcuttur. Bu model, Siemens‘in duvar ve ada tipi 
davlumbazlarıyla sorunsuz montaj imkânı sağlar.

cleanAir sadece hava temizleme işleviyle kalmıyor, mutfağı 
doğal havayla doldurmak için bol miktarda negatif iyon 
yayarak çok daha fazlasını yapıyor. Siemens‘in yeni 
teknolojisi plug-in’le montajı daha kolay, enerji verimliliği 
daha fazla. Almanya’nın 2012 yılı enerji fiyatlarından 
hareket edecek olursak sadece Almanya‘da yıllık 
110 Avro’ya kadar tasarruf potansiyeli var.*

1 Avrupa Normu IEC 61 591:1997+ A1: 2005 uyarınca ölçüm.

*Litrede 0,94 Avro‘luk fuel oil fiyatlı DIN EN 61591 uyarınca hava kapasitesi 800 m3/s olan bir duvar tipi davlumbaz kullanan kullanıcı profiliyle Berlin‘de oturan 4 kişilik bir ailenin 
fuel oil’le ısınmasının örnek olarak hesaplanması. Enerji tasarruf potansiyeli, atık havayla evin dışına taşınan havadan ısınma için gerekli enerji ihtiyacından sağlanır. 
Bireysel tasarruf, kullanım tutumuna, ısınma türüne ve coğrafi konuma göre bu değerden sapma gösterebilir.

Atık hava sistemiHava dolaşım sistemi
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Sesi yok, tasarrufu çok!
Siemens iQdrive motorlu davlumbazlar.

Siemens davlumbazlar, iQdrive motor teknolojisi sayesinde 
daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

Yüksek ses yerine yüksek performans.

Siemens’in yeni iQdrive motoru, karbon 

fırçalar olmadan çalışır, böylelikle 

alışılagelmiş motorların dezavantajlarını 

yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü 

yerine verim, dayanıklılık ve düzgün 

işletim garantisi sunar.

Performanstan ödün vermeden elektrik 

tasarrufu.

Sabit mıknatıslarla çalışan iQdrive motor, 

mekanik sürtünmeye neden olmadığından 

sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, 

güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı 

ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir. 

iQdrive motor teknolojili yeni Siemens 

davlumbazlar, yüksek performanslı 

havalandırmayla çalıştığından, 

diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha 

az enerji tüketir.

Garanti koşulları.

Garanti süresi, nihai tüketiciye teslim 

tarihinden itibaren başlar ve garanti 

belgesinin ibrazı zorunludur.

Bu garanti yükümlülüğü, ne ürüne ait 

kanuni garanti süresinin uzatılması ne de 

yeni bir garanti süresinin başlatılmasıdır.

Bu garanti, kullanım kurallarına aykırı 

durumlarda geçerli değildir ve cihaza 

yetkili olmayan birinin müdahale etmesi, 

garantinin yükümlülüğünü ortadan kaldırır.

1 Nisan 2014 tarihinden itibaren satılan 

iQdrive motora sahip davlumbazlar 

bu garanti kapsamındadır.

iQdrive

Çok sessiz iQdrive

Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak 
anlayabilirsiniz: Siemens davlumbazları.

Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. 
Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği 
sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. 
Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel 
olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde 
davlumbazlarımız yalnızca 37 dB‘e [51 dB (A) re 1 pW] 
denk gelen sessizlikte çalışır.

Temiz hava için yüksek performans: 
iQdrive motor.

Siemens‘in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir 
motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız 
iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın 
giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde 
bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok 
düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.
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LF 98 GA 542 iQ500

• Ada tipi davlumbaz

• Camlı tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 160 W

• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 430 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 57 dB

• Ses basıncı: Ses basıncı: 43 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 4 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 751-931 x 900 x 680 mm

• Hava dolaşımlı: 751-1051 x 900 x 680 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

LF 98 BE 542 iQ500

• Ada tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 160 W

• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 460 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 54 dB

• Ses basıncı: Ses basıncı: 40 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 4 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600 mm

• Hava dolaşımlı: 744-1044 x 900 x 600 mm

• Aktif karbon filtre

	90	cm	Ada	Tipi	Davlumbaz	ve	90	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

37	-	90	cm	Ada	Tipi	Davlumbazlar

Ses seviyesi

57
Emiş gücü

760
Genişlik

90

iQdrive iQdrive Ses seviyesi

54
Emiş gücü

870
Genişlik

90

LF 31 IVP 60 iQ700

• Ada tipi davlumbaz

• Küp tasarım

• 37 cm

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 260 W

• 3 güç kademesi +2

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 390 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 69 dB

• Ses basıncı: 56 dB (A)

• Elektronik kontrol

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 4 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 501 x 370 x 377 mm

• Hava dolaşımlı: 501 x 370 x 377 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

69
Emiş gücü

510
Genişlik

37

LC 97 FVP 60 iQ700

• Duvar tipi davlumbaz

• Düz camlı tasarım

• 90 cm

• Siyah

• iQdrive motor teknolojisi

• Çift motorlu

• Toplam motor gücü: 140 W

• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 420 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 57 dB

• Ses basıncı: 43 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik touch kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263 mm

• Hava dolaşımlı: 1.029-1.299 x 890 x 263 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

57
Emiş gücü

730
Genişlik

90

iQdrive

LC 98 BA 572 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• 90 cm

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 160 W

• 3 güç kademesi +2

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 460 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 55 dB

• Ses basıncı: 41 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontrol

• 120-150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 3 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 900 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

55
Emiş gücü

860
Genişlik

90
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LC 97 FQP 60 iQ500

• Duvar tipi davlumbaz

• Düz camlı tasarım

• 90 cm

• Siyah

• iQdrive motor teknolojisi

• Çift motorlu

• Toplam motor gücü: 140 W

• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 420 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 57 dB

• Ses basıncı: 43 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik touch kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 969-1239 x 892 x 263 mm

• Hava dolaşımlı: 1.029-1.299 x 892 x 263 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

90	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar90	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

iQdrive iQdriveSes seviyesi

57
Emiş gücü

730
Genişlik

90

LC 97 GA 532 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Camlı tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 450 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 59 dB

• Ses basıncı: 45 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540 mm

• Hava dolaşımlı: 634-1064 x 900 x 540 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

59
Emiş gücü

690
Genişlik

90

LC 98 BD 542 T iQ500

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 160 W

• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 460 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 55 dB

• Ses basıncı: 41 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 

metal yağ filtresi

• 3 x 20 W gücünde halojen aydınlatma 

• Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 642-1064 x 900 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

55
Emiş gücü

860
Genişlik

90

iQdrive

LC 97 BC 532 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 460 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 55 dB

• Ses basıncı: 41 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 3 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 900 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

iQdrive Ses seviyesi

55
Emiş gücü

730
Genişlik

90

LC 97 BD 532 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 460 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 55 dB

• Ses basıncı: 41 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 3 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen 

metal yağ filtresi

• Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 642-1064 x 900 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

55
Emiş gücü

730
Genişlik

90

iQdrive
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LC 94 BA 521 T iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 115 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 360 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 64 dB

• Ses basıncı: 50 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontol

• 2 x 30 W gücünde halojen aydınlatma

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 642-1064 x 900 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

LC 40955 iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Piramit tasarım

• 90 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 150 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 400 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 68 dB

• Ses basıncı: 54 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 28 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 740-1140 x 900 x 502 mm

• Hava dolaşımlı: 740-1140 x 900 x 502 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

60-70	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

90	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

Ses seviyesi

64
Ses seviyesi

61
Emiş gücü

360
Emiş gücü

400
Genişlik

90

Genişlik

90

LC 77 BC 532 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 70 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 430 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 58 dB

• Ses basıncı: 44 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 628-954 x 700 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 700 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

58
Emiş gücü

680
Genişlik

70

iQdrive

LC 68 BA 572 iQ700

• Duvar tipi davlumbaz

• 60 cm

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 160 W

• 3 güç kademesi +2

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 430 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 60 dB

• Ses basıncı: 46 dB (A)

• Elektronik kontrol

• 120-150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

60
Emiş gücü

760
Genişlik

60

LC 67 KHM 10 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Eğik camlı tasarım

• 60 cm

• Gri

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 260 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 400 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 57 dB

• Ses basıncı: 54 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik touch kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 928 - 1198 x 590 x 499 mm

• Hava dolaşımlı: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

57
Emiş gücü

660
Genişlik

60
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60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

LC 67 KHM 60 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Eğik camlı tasarım

• 60 cm

• Siyah

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 260 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 400 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 57 dB

• Ses basıncı: 54 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik touch kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 928 - 1198 x 590 x 499 mm

• Hava dolaşımlı: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

57
Emiş gücü

660
Genişlik

60

LC 67 KHM 20 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Eğik camlı tasarım

• 60 cm

• Beyaz

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 260 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 400 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 57 dB

• Ses basıncı: 54 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik touch kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 928 - 1198 x 590 x 499 mm

• Hava dolaşımlı: 988 - 1258 x 590 x 499 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

57
Emiş gücü

660
Genişlik

60

LC 68 GA 542 T iQ500

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 160 W

• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 420 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 60 dB

• Ses basıncı: 46 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 634 - 954 x 600 x 540 mm

• Hava dolaşımlı: 634 - 1064 x 600 x 540 mm

• Aktif karbon filtresi

Ses seviyesi

60
Emiş gücü

630
Genişlik

60

iQdrive

LC 66 HA 241 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kavisli kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Beyaz

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 250 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 470 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 63 dB

• Ses basıncı: 49 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 mm

• Hava dolaşımlı: 687-1097 x 600 x 450 mm

• Aktif karbon filtresi

Ses seviyesi

63
Emiş gücü

610
Genişlik

60

LC 66 HA 541 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kavisli kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 250 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 470 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 63 dB

• Ses basıncı: 49 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 mm

• Hava dolaşımlı: 687-1097 x 600 x 450 mm

• Aktif karbon filtresi

Ses seviyesi

63
Emiş gücü

610
Genişlik

60
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60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

LC 66 HA 641 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kavisli kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Siyah

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 250 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 470 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 63 dB

• Ses basıncı: 49 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 mm

• Hava dolaşımlı: 687-1097 x 600 x 450 mm

• Aktif karbon filtresi

Ses seviyesi

63
Emiş gücü

610
Genişlik

60

LC 66 GCD 60 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Siyah

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 250 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 620 m³/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): max. 700 m³/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 63 dB

• Ses basıncı: 54 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontrol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 4 x 1 W gücünde LED spot aydınlatma

• Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 mm

• Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

63
Emiş gücü

700
Genişlik

60

LC 66 GCD 20 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Beyaz

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 250 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 620 m³/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): max. 700 m³/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 63 dB

• Ses basıncı: 54 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontrol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 4 x 1 W gücünde LED spot aydınlatma

• Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 mm

• Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

63
Emiş gücü

700
Genişlik

60

LC 67 BD 532 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 430 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 58 dB

• Ses basıncı: 44 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 642-954 x 600 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 642-1064 x 600 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

LC 66 GCD 50 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu camlı tasarım

• 60 cm

• Çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 250 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 620 m³/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): max. 700 m³/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 63 dB

• Ses basıncı: 54 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontrol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 4 x 1 W gücünde LED spot aydınlatma

• Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 mm

• Hava dolaşımlı: 778-1048 x 598 x 520 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

63
Emiş gücü

700
Genişlik

60

Ses seviyesi

58
Emiş gücü

680
Genişlik

60

iQdrive
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LC 67 BC 532 iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• iQdrive motor teknolojisi

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 430 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 58 dB

• Ses basıncı: 44 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Elektronik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

LC 64 BB 222 T iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 460 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 62 dB

• Ses basıncı: 48 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

Ses seviyesi

58
Emiş gücü

680
Genişlik

60

iQdrive Ses seviyesi

62
Emiş gücü

700
Genişlik

60

LC 64 BB 522 T iQ300

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 130 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 460 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 62 dB

• Ses basıncı: 48 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 628-1064 x 600 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

• CleanAir aktif karbon filtre

Ses seviyesi

62
Emiş gücü

460
Genişlik

60

LC 64 BA 521 T iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Kutu tasarım

• 60 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 115 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 400 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 64 dB

• Ses basıncı: 50 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 30 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 642-954 x 600 x 500 mm

• Hava dolaşımlı: 642-1064 x 600 x 500 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

64
Emiş gücü

400
Genişlik

60

LC 64 PCC 60 T iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Piramit tasarım

• 60 cm

• Siyah

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 125 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu 

ölçümünegöre): max. 380 m³/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 64 dB

• Ses basıncı: 54 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontrol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470 mm

• Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 470 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

64
Emiş gücü

380
Genişlik

60
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60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbaz	ve	55-75	cm	Gömme	Aspiratörler

TASARIM

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

60	cm	Duvar	Tipi	Davlumbazlar

LC 64 PCC 20 T iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Piramit tasarım

• 60 cm

• Beyaz

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 125 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 380 m³/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 64 dB

• Ses basıncı: 54 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontrol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470 mm

• Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 470 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

64
Emiş gücü

380
Genişlik

60

LC 64 PCC 50 T iQ100

• Duvar tipi davlumbaz

• Piramit tasarım

• 60 cm

• Çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 125 W

• 3 güç kademesi

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): max. 380 m³/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 64 dB

• Ses basıncı: 54 dB (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontrol

• 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470 mm

• Hava dolaşımlı: 790-1015 x 598 x 470 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

64
Emiş gücü

380
Genişlik

60

LB 75564 iQ300

• Gömme aspiratör

• 75 cm

• Paslanmaz çelik

• Çift motorlu

• Toplam motor gücü: 200 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 430 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 61 dB

• Ses basıncı: 47 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 255 x 730 x 380 mm

• Hava dolaşımlı: 255 x 730 x 380 mm

• Aktif karbon filtresi

Ses seviyesi

61
Emiş gücü

630
Genişlik

75

LB 55564 iQ300

• Gömme aspiratör

• 55 cm

• Paslanmaz çelik

• Çift motorlu

• Toplam motor gücü: 200 W

• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 420 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 650,0 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 59 dB

• Ses basıncı: 45 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontrol

• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile 

kullanıma uygundur

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 20 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 255 x 530 x 380 mm

• Hava dolaşımlı: 255 x 530 x 380 mm

• Aktif karbon filtre

Ses seviyesi

59
Emiş gücü

650
Genişlik

55

LB 23364 iQ100

• Gömme aspiratör

• 55 cm

• Paslanmaz çelik

• Tek motorlu

• Toplam motor gücü: 170 W

• 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe

• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne 

göre): 170 m3/h

• Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m3/h

• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm 

ölçümüne göre): 55 dB

• Ses basıncı: 41 db (A)

• Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma 

uygun

• Mekanik kontrol

• 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma 

uygundur

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal 

yağ filtresi

• 2 x 30 W gücünde halojen aydınlatma

• Hava çıkışlı: 235 x 530 x 280 mm

• Hava dolaşımlı: 235 x 530 x 280 mm

• Aktif karbon filtresi

Ses seviyesi

55
Emiş gücü

250
Genişlik

55
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• Kalan zamanı gösteren dijital ekran
• Başlama zamanını erteleme özelliği
• aquaStop Plus
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet

• A+++ enerji sınıfı
• Zeolit® Kurutma Teknolojisi’yle en etkili  

performans, daha az enerji tüketimi
• Renkli gösterge paneli TFT ekran
• Makinenizin kapağını açtığınızda yanan 

özel mavi ışık emotionLight 

• dozajAsistanı
• Deterjan otomatiği
• Düğmeli temel kontrol paneli
• BLDC motor

• Kalan zamanı gösteren dijital ekran
• Başlama zamanını erteleme özelliği
• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• varioFlex sepetler

iQ100

iQ300

iQ500

iQ700

Bulaşıkları pırıl pırıl yıkamanın en şık yolu: 
Siemens ankastre bulaşık makineleri.
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1999 2017 1999 2017

0,103 kWh 0,059 kWh 1,333 l 0,678 l

%46‘ya kadar %49‘a kadar

1999‘dan 2017‘ye kadar Siemens 
bulaşık makinelerinde meydana gelen 
enerji ve su tüketimi değişiklikleri.

Bulaşık makinesi,
yıkama/1 kişilik yemek takımı

1999: 12 kişi kapasiteli

2017: 14 kişi kapasiteli

Enerji tüketimi* Su tüketimi*

*Eco programlarına göre kişi kapasitesi/sofra takımı 
başına tespit edilen tüketim değerleri, 2017 model 
SN 578 S 06 TT bulaşık makinesinin enerji ve su 
tüketimiyle, 1999 yılına ait karşılaştırılabilir gelişmiş 

bir Siemens Ev Aletlerinin norm programı Eco 50C‘ye 
göre belirlenen tüketim değerleri. 

Bulaşıklarınız için bir tasarım harikâsı.

iQ700 serisinde bulaşık makinesi, 
en ince detayına kadar düşünülen şık ve 
benzersiz tasarımı ve mutfağınızla olan 
mükemmel uyumuyla hem bir estetik 
hârikasıdır hem de mutfaktaki en büyük 
yardımcınız.

Maksimum esneklik ve yüksek konfor: 
varioFlex Pro sepetler. 

Maksimum esneklik sunan varioFlex Pro 
sepet sistemi sayesinde daha fazla 
bulaşığı makinenize kolayca 
sığdırabilirsiniz. Alt sepette yer alan 
katlanabilir teller sayesinde tencere, 
tava gibi büyük bulaşıkları yerleştirmek 
artık dert değil. Ek olarak renkli tutma 
yerleri de büyük bir kullanım kolaylığı 
sağlar.

Çok daha kolay, çok daha anlaşılır…
TFT ekran.

İhtiyacınız olan tüm bilgileri kristal 
teknolojisiyle yeni TFT ekranda 
görüntüleyebilirsiniz.

Hayat tarzınızla uyumlu, şık 
ve esnek teknoloji.

Siemens’in iQ700 ankastre bulaşık makinesi.

varioFlex Pro varioFlex Pro  
sepetler

TFT ekran

A+++

Enerji
Zeolit®
Kurutma

Düşük enerji tüketimi, yüksek performans. JetMatik EcoStar2 ile her yıkamada parlak sonuçlar garantidir. Yenilikçi Zeolit

Kurutma Teknolojisi sayesinde 0,83 kWh’lik en iyi enerji tüketimi sonucuyla daima en mükemmel yıkama sonuçları elde

edilir. A+++ enerji verimliliğiyle yüksek tasarruf sağlar. Eko programda sadece 9,5 litrelik su tüketimiyle sudan da tasarruf sağlar.
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Temiz bulaşıklar için parlak fikirler.

infoLight.

Bulaşık makinelerimiz çok sessiz olduğu için 
bazen yıkama işleminin bittiğini anlamak 
zorlaşabilir. İşte bu yüzden artık bazı 
modellerimizde yeni bir ışık sistemi var. 
Bu sistemde, bulaşıklarınız yıkanırken 
mutfağınızın zeminine mavi bir ışık yansıyor 
ve mavi ışık yıkama tamamlandığında 
sönüyor. Biz buna infoLight diyoruz, 
siz Siemens‘ten yepyeni bir kolaylık 
diyebilirsiniz. 

Zeolit nedir?

Zeolit, çok özel bir niteliğe sahip doğal 
bir mineraldir: Kristalize yapıya sahip özel 
yüzeyi nemi çekmekte ve ısı enerjisine 
dönüştürmektedir. Bir sonraki yıkama 
safhasında ısınarak tekrar nem çekmeye 
hazır hale gelir. Bunu yaparken kendini 
tüketmez. Zeolit minerali, yıkama sürecinde 
kendini yenilediğinden bulaşık makinesinin 
ömrü süresince dayanır ve yenilenmeye 
gerek duymaz.

Bulaşıklarınızın pırlanta gibi parlaması 
için:  Zeolit® Kurutma Teknolojisi. 

Zeolit® Kurutma Teknolojili Siemens bulaşık 
makineleriyle göz alıcı parlaklıkta bulaşıklar 
elde edersiniz. Aynı zamanda bu değişken 
yapıdaki mineral sayesinde bulaşıklar daha 
az enerji tüketerek daha çabuk kurur. Zeolit® 
Kurutma Teknoloji‘ne sahip Siemens bulaşık 
makineleri özellikle değerli porselen ve 
bardaklarda, paslanmaz çelik tavalar ya da 
kullanışı pratik olan plastik bulaşıklarda 
kurulama ve parlaklık bakımından 
mükemmel sonuçlar vermektedir. 

Verimli, uzun ömürlü ve sessiz: 
iQdrive motor.

iQdrive motor, aynı performansta daha az 
enerji tüketimi, en iyi yıkama neticesi veren 
kısa program süreleri ve tüm programlarda 
daima sessiz çalışma özelliğiyle bulaşık 
makinenizin çok önemli bir parçasıdır. 

Mükemmel yenilik.

Tüm dünyada eşsiz bir özellik olarak 
kabul edilen Zeolit® Kurutma Teknolojisi, 
bulaşıklarınızı daha hızlı kuruturken 
enerjiden de tasarruf sağlar. Söz konusu 
teknoloji bu işlevi yerine getirirken 
mineralin nemi çeken ve ısı enerjisine 
dönüştüren özelliğinden faydalanmaktadır. 
Zeolit® Kurutma Teknolojisi‘ne sahip 
Siemens bulaşık makineleri birçok kez 
enerji verimliliği konusunda öne çıkan öncü 
teknoloji ödüllerine layık görülmüştür. 
Örneğin Bavyera Eyaleti Enerji Ödülü 2008 
ve IKU 2009 İklimlendirme ve Çevreyle İlgili 
Yenilik Ödülü gibi.

Özel iç ışıklandırma: 
emotionLight.

Siemens’e ait yeni ışık tasarımı 
emotionLight, kapı kenarına yerleştirilmiş 
2 adet LED aydınlatıcısıyla bulaşık 
makinenizin içini ve bulaşıklarınızı etkileyici 
bir mavi ışıkla aydınlatır. Işık, bulaşık 
makinenizin kapağını açtığınızda otomatik 
olarak devreye girer, kapattığınızdaysa 
aynı şekilde devreden çıkar. Işıklar bulaşık 
makinenizin ömrü süresince dayanır. 

Zeolit®
Kurutma

A+++

Enerji iQdrive emotionLight

Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: 
Parlak kurutma özelliği.

Parlak kurutma özelliği sayesinde daha 
göz alıcı bulaşıklar elde edin. Özel bir 
kurutma programıyla bulaşıklarınız ve 
bardaklarınız korunarak verimli şekilde 
kurutulmaktadır. İlave bir ara yıkama 
işlemiyle en küçük kir parçacıkları dahi 
uzaklaştırılmakta ve yavaşlatılan kurutma 
süreci de ürünlerinizin lekesiz olarak 
kurutulmasına olanak tanımaktadır.

Shine & Dry

infoLightinfoLightinfoLightinfoLight
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Her deterjanla aynı mükemmel parlaklık: 
Deterjan otomatiği.

Tablet, sıvı ya da toz deterjan kullanmanız 
hiç fark etmez: Siemens bulaşık makineleri 
kısa çalışma sürelerinde dahi mükemmel 
sonuçlar elde etmek için yıkama işlemini, 
kullanılan temizlik maddesiyle otomatik 
olarak uyumlu hale getirir.

Deterjanın daha etkin kullanılmasını 
sağlar: dozajAsistanı.

dozajAsistanı sistemi sayesinde tablet 
deterjan, yıkama sürecinin en uygun 
kısmında otomatik olarak üst sepetin 
içindeki özel deterjan bölmesine düşer 
ve yıkama süresince kontrollü olarak 
çözülür. Bu sayede, her defasında her 
çeşit deterjanla en iyi yıkama performansı 
sonuçları alırsınız.

Siemens bulaşık makineleri. 
Temiz bulaşıklardan daha fazlası.

Hijyen ekstra. 

Hijyen ekstra opsiyonu, yükseltilmiş 
yıkama ve kurutma ısısı sayesinde, tüm 
mikrop ve bakterileri yok eder. Seçilen 
programdan bağımsız olarak bulaşıklar 
durulama sırasında daha uzun süre yüksek 
ısıya tabi tutulur. Hijyen opsiyonu,
bebek biberonu gibi özel hijyen gerektiren
gereçler için çok uygundur.

Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş 
tencere tavaları gönül rahatlığıyla 
yıkamak için: intensiveZone.

intensiveZone opsiyonunun seçilmesi alt 
sepet için tüm programlarda %20 daha fazla 
su basıncı demektir. Bu sayede tencere ve 
tavadaki inatçı kirler problemsiz şekilde 
çıkar. Üst sepette de seçilmiş programla 
birlikte hassas bulaşıklarınız özenli bir 
şekilde yıkanmaya devam eder. 

Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti:  
aquaStop®.

aquaStop® güvenlik sistemi giriş 
hortumunda ve makinede meydana 
gelebilecek herhangi bir kaçak noktasında 
her türlü su hasarı oluşumunu engelleyen 
patentli bir Siemens teknolojisidir. 
Siemens bulaşık makinesi, aquaStop®‘la 
su hasarlarında ömür boyu güvence 
sunmaktadır.

Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: 
Otomatik program auto 45 °C - 65 °C ve 
65 °C - 75 °C.

Auto 45 °C - 65 °C ya da 65 °C - 75 °C 
programını seçtiğinizde aquaSensor, suyun 
kirlilik seviyesini ölçerek en iyi yıkama 
sonucu için gerekli su miktarını ve su ısısını 
belirler. Böylece gereksiz tüketim önlenir ve 
en kısa zamanda bulaşıklar tertemiz olur.

Temizleme
otomatiği

dozajAsistanı

aquaStop®

45°–65°
Otomatik
programı

Çift kata kadar daha hızlı yıkama ve 
kurulama: varioSpeed.

varioSpeed tuşuna basarak yıkama süresini 
%50‘ye kadar kısaltırsınız. Kısalan süre kalan 
süre göstergesinde gösterilir. Sonuç: En kısa 
sürede bulaşıklarınız mükemmel şekilde 
temizlenir ve kurutulur. 

varioSpeed

Yıkama süresini %66‘ya kadar kısaltır: 
varioSpeed Plus.

Bulaşıkları çabuk yıkamak istiyorsanız uygun 
programı seçin ve varioSpeed Plus tuşuna 
basın. Bu sayede yıkama süresini %66’ya 
varan oranda azaltabilir ve yeni süreyi 
zaman göstergesinde görebilirsiniz.
Süre sonunda her zaman en iyi yıkama 
sonuçlarını elde edeceğiniz kesin: 
Tertemiz ve kupkuru bulaşıklar.

Machine Care

Makine temizleme opsiyonu, özel deterjanlar 
yardımıyla bulaşık makinenizi yağ ve kireç 
artıklarından temizler ve bulaşıklarınız için 
maksimum hijyen sağlar.

varioSpeed
Plus

Machine Care

intensiveZoneHijyen ekstra

Siemens, tüm bulaşık makinelerinin 
iç gövdeleri için 10 yıl paslanmazlık 
garantisi veriyor.

Siemens, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık 
makinelerinin içinde kullanılan çelikle 
diğer malzemeler için ek teknolojiler 
geliştirerek, tüm bulaşık makinelerinin 
iç gövde paslanmazlık süresini 10 yıla 
çıkardı. Artık tüm Siemens bulaşık 
makinelerinde, içten dışa doğru 
gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık 
garanti standart.

10 yıl
Garanti
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Sınırsız olanak sunan sepetler.

Daha fazla esneklik sağlar, daha 
fazla bulaşık dizme olanağı sunar: 
Yüksekliği ayarlanabilir 
varioDrawer Pro (3. çekmece).

varioDrawer Pro size daha fazla alan 
sunup renkli tutma yerleriyle büyük 
kullanım kolaylığı sağlar. Çatal bıçak 
sepetinin yerini alan çıkarılabilir 
3. çekmece; çatal bıçaklar, kepçeler, 
çırpma telleri ve hatta katlanabilir rafları 
sayesinde kahve fincanları için bile 
kullanılabilir. Böylece altta çatal bıçak 
sepetine ihtiyacınız kalmayacağı için 

Bulaşık dizmeyi kolaylaştıran sepet: 
varioFlex Plus sepetler.

varioFlex Plus, üst ya da alt sepetlere 
eklenerek konfor ve esnekliği artıran 
yaratıcı ve ayrıcalıklı bir raf sistemidir. 
Mükemmel bardak rafı tasarımı sayesinde, 
alt sepete 12, üst sepeteyse 6 adet uzun 
ayaklı kadeh yerleştirilebilir. Dahası, alt 
ve üst sepette bulunan raflar katlanarak 
tencere ve tavalara yer açılabilir. Sepetler 
standart sepetlere göre 4 cm daha uzun 
olduğundan bulaşık makinesi, 12 kişilik 
yemek seti yerine 13 kişilik seti alabilir. 
3. çekmece özelliğiyle de bu sayı 14’e 
ulaşabilir.

varioDrawer
varioDrawer
Plus

varioDrawer
Pro

Her tür bulaşığa yer var: varioFlex Pro
sepetler.

varioFlex Pro sepetlerde, üst ve alt sepette 
yer alan katlanabilir raflarla (üstte 6, altta 
8 adet) küçükten büyüğe her bulaşık doğru 
yerini bulur. Ek olarak renkli tutma yerleriyle 
kullanım kolaylığı sağlar. iQ700 bulaşık 
makinelerinde yer alan tüm varioFlex Pro 
sepetler esnek yapıda katlanabilir raflara 
sahiptir.

varioFlex Pro varioFlex Pro  
sepetler

varioFlex Plus
sepetler

bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz 
alan %10 artar. Bu sayede bulaşık 
makinenizde 14 kişilik yemek takımının 
tamamını rahatça yıkayabilirsiniz. 
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Bulaşıkları en iyi ve esnek şekilde 
dizebilirsiniz: varioFlex sepetler.

Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir
3 fincan rafı ve 2 katlanabilir raf, alt 
sepette de 4 katlanabilir raf sayesinde 
bulaşıklarınızı kolayca yerleştirebilirsiniz.
Alt ve üst sepetler, kulpları sayesinde size 
ekstra kullanım rahatlığı sunacaktır.

varioFlex
sepetler

Asansörlü üst sepet sayesinde büyük 
bulaşıklar için kapasite.

Sepetin üst kısmında yanda bulunan 
mandallara basıldığında üst sepetin 
yüksekliği 3 kademede ayarlanabilir. 
Bu işlev büyük tencerelerde ya da 
tabaklarda bile dizme ve çıkarmada kolaylık 
sağlar.

Ayarlama noktaları.

varioFlex Pro ve bazı varioFlex modellerinde 
bulunan mavi renkli tutma yerleri 
ayarlanabilen esnek alanları gösterir. Bu 
sayede sepetinizi ilk bakışta kullanımınıza 
uygun şekilde ayarlamanıza yardımcı 
olur. Şarap kadehleriniz için uygun alan 
yaratırken büyük bulaşıklar için de kolayca 
yer açmanızı sağlar. 

rackMatic

 Ayarlama 
Noktaları
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SN 55 D 500 TR iQ300

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 14 l

• Ses seviyesi: 52 dB

• 5 programlı: Yoğun 70 °C,hızlı 65 °C,eko 50 °C, 

hızlı 45 °C,ön yıkama

• Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

• Vario sepetler

• Gümüş renkli XXL sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette bardak rafı: 2 adet

• Alt sepette çatal-bıçak sepeti

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Kırmızı panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• Su taşma emniyeti

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SN 536 S 00 KT iQ300

• Kapasite: 13 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,03 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l

• Ses seviyesi: 48 dB

• 6 programlı:  Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C,            

eko 50 °C, bardak 40 °C, hızlı 65 °C, hızlı 45°C

• 4 özel fonksiyon: Yarı yük, Hijyen ekstra, ekstra 

kuru, Machine Care

• varioDrawer Plus (3. çekmece)

• varioFlex sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette bardak rafı: 2 adet

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Mavi/beyaz panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

• Su taşma emniyeti

• Çocuk emniyet kilidi

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SN 578 S 06 TT iQ700

• Kapasite: 14 kişilik

• Enerji sınıfı: A+++ 

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 0,83 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l

• Ses seviyesi: 44 dB

• 8 programlı: eco 50°C, hızlı 45°C, ön yıkama, 

auto 65-75°C, auto 45-65°C, auto 35-45°C, 

bardak 40°C, gece 50°C”

• 6 özel fonksiyon: Uzaktan başlatma, 

intensiveZone, varioSpeed Plus, yarım yük, 

parlak kurutma, Machine Care

• varioDrawer pro (esnek 3. çekmece)

• varioFlex Pro sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (rackMatic)

• Alt sepette 8, üst sepette 6 adet katlanır raf

• Üst sepette 2, alt sepette 2 adet bardak rafı

• Alt sepette bardak destek çubuğu

• Zeolit® Kurutma Teknolojisi

• Bardak koruma teknolojisi

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• dozajAsistanı, auto 3in1

• EmotionLight iç aydınlatma

• Program bitiminde akustik sinyal

• Mavi panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi LED’li parlatıcı göstergesi

• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

• aquaStop plus

• Çocuk emniyet kilidi

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 

Yarı	Ankastre	Bulaşık	Makineleri	

SN 557 S 00 MT iQ500

• Kapasite: 14 kişilik

• Enerji sınıfı: A++

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 0,93 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l

• Ses seviyesi: 46 dB

• 7 programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C, Eko 50 

°C, bardak 40 °C, hızlı 65 °C, hızlı 45°C, ön yıkama

• 6 özel fonksiyon: intensiveZone, varioSpeed Plus, 

yarım yük, Hijyen ekstra, ekstra kuru, Machine 

Care

• varioFlex sepetler

• Gümüş renkli XXL sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 4 adet katlanır raf

• Üst sepette bardak rafı: 2 adet

• varioDrawer Plus (3. sepet)

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Mavi/beyaz panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat 

• aquaStop plus

• Çocuk emniyet kilidi

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SN 535 S 00 IT iQ300

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 12 l

• Ses seviyesi: 48 dB

• 5 programlı: Yoğun 70°C, auto 45-65°C,             

eco 50°C, hızlı 45°C, ön yıkama

• 3 özel fonksiyon: varioSpeed, yarı yük, Machine 

Care

• varioFlex sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette bardak rafı: 2 adet

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Mavi/beyaz panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

• aquaStop plus

• Çocuk emniyet kilidi

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

PERFORMANS VE
TÜKETİM DEĞERLERİ

PROGRAM VE 
OPSİYONLAR

SEPETLER

YIKAMA TEKNOLOJİSİ VE
SENSÖRLER

EKRAN VE KULLANIMI

DİĞER ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

Yarı	Ankastre	Bulaşık	Makineleri

A++

EnerjiSu tüketimi

9,5 L
intensiveZone varioFlex varioFlex varioSpeed

hijyenPlusEkstra kuru iQdrive

Zeolit®
Kurutma

A+++

EnerjiSu tüketimi

9,5 L

Korb
varioFlex Pro varioFlex Pro  
sepet hijyenPlus

varioDrawer
ProÇok sessiz

varioSpeed
Plus

Yarı yük
opsiyonu

Çok sessiz
varioSpeed
Plus

Eviniz bu
uygulamada. Machine Care

Ekstra kuru
Su tüketimi

9,5 L
varioFlex

hijyenPlus iQdriveiQdrive
Yarı yük
opsiyonu

Yarı yük
opsiyonu

 
jetMatic

 
jetMatic Machine Care

Machine Care varioDrawer

A+

Enerji

A+

Enerji iQdrive

A+

EnerjiSu tüketimi

14 L
 
jetMatic

Yarı yük
opsiyonuSu tüketimi

12 L
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SN 636 X 00 MT iQ300

• Kapasite: 14 kişilik

• Enerji sınıfı: A++

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 0,93 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 9,5 l

• Ses seviyesi: 48 dB

• 6 Programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C,             

eko 50 °C, bardak 40 °C, hızlı 65 °C, ön yıkama

• 4 özel fonksiyon: varioSpeed plus, intensiveZone, 

Hijyen ekstra, Machine Care

• varioFlex sepetler

• Gümüş renkli XXL sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 4 adet katlanır raf

• Alt sepette 2 adet bardak rafı

• varioDrawer Plus (3. sepet)

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Mavi/beyaz panel ışıkları
• Program bitiminde akustik sinyal
• infoLight
• LED’li parlatıcı göstergesi
• Eksik tuz göstergesi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

• aquaStop plus

• Çocuk emniyet kilidi

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SN 436 S 00 GT iQ300

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 12 l

• Ses seviyesi: 48 dB

• 6 programlı: Yoğun 70 °C, auto 45-65 °C,              

eko 50 °C, hızlı 65 °C, hızlı 45°C, ön yıkama

• 4 özel fonksiyon: Yarı yük, Hijyen ekstra, ekstra 

kuru, Machine Care

• varioFlex sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette bardak rafı: 2 adet

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Mavi/beyaz panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

• aquaStop plus

• Çocuk emniyet kilidi

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SN 55 D 200 TR iQ300

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 14 l

• Ses seviyesi: 52 dB

• 5 programlı: Yoğun 70 °C,hızlı 65 °C,            

eko 50 °C, hızlı 45 °C,ön yıkama

• Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

• Vario sepetler

• Gümüş renkli XXL sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları

• Alt sepette çatal-bıçak sepeti

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Kırmızı panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• Su taşma emniyeti

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SN 55 D 600 TR iQ300

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 14 l

• Ses seviyesi: 52 dB

• 5 programlı: Yoğun 70 °C,hızlı 65 °C,            

eko 50 °C, hızlı 45 °C, ön yıkama

• Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

• Vario sepetler

• Gümüş renkli XXL sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3 katlı 

rackMatic)

• Alt sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette yüksekliği ayarlanabilir fincan rafları

• Alt sepette çatal-bıçak sepeti

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Kırmızı panel ışıkları

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• Su taşma emniyeti

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 

PERFORMANS VE
TÜKETİM DEĞERLERİ

PROGRAM VE 
OPSİYONLAR

SEPETLER

YIKAMA TEKNOLOJİSİ VE
SENSÖRLER

EKRAN VE KULLANIMI

DİĞER ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

Tezgâh	Altı	Ankastre	Bulaşık	Makineleri	ve	Tam	Ankastre	Bulaşık	MakinesiYarı	Ankastre	Bulaşık	Makineleri

iQdrive iQdrive

A+

Enerji

A+

EnerjiSu tüketimi

14 L
Su tüketimi

14 L
 
jetMatic

 
jetMatic

Yarı yük
opsiyonu

Yarı yük
opsiyonu

A++

EnerjiSu tüketimi

9,5 L
intensiveZone varioFlex

hijyenPlus iQdrive

 
jetMatic

varioSpeed
Plus

Machine Care varioDrawer

SN 46 M 531 TR iQ500

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 10 l

• Ses seviyesi: 46 dB

• 6 programlı: Yoğun 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

power 55’ 65°C, hızlı 45°C, hassas 40°C

• 4 özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu, varioSpeed, 

intensiveZone, Hijyen ekstra

• VarioFlex sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (RackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette 2, alt sepette 2 adet bardak rafı

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Kalan zaman göstergesi

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Program bitiminde akustik sinyal

• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

• infoLight

• aquaStop plus

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Su tüketimi

10 L
varioFlex 
sepetÇok sessizinfoLight hijyenPlus

A+

Enerji

 
jetMatic iQdrive

Ekstra kuru
Su tüketimi

12 L
varioFlex

hijyenPlus iQdrive
Yarı yük
opsiyonu

 
jetMaticMachine Care

A+

Enerji
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PERFORMANS VE
TÜKETİM DEĞERLERİ

PROGRAM VE 
OPSİYONLAR

SEPETLER

YIKAMA TEKNOLOJİSİ VE
SENSÖRLER

EKRAN VE KULLANIMI

DİĞER ÖZELLİKLER

BOYUTLAR (YxGxD)

SN 66 D 080 TR iQ100

• Kapasite: 13 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,03 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 10 l

• Ses seviyesi: 46 dB

• 6 programlı: Yoğun 70°C, auto 45-65°C, eco 50°C, 

hassas 40°C, hızlı 65°C, hızlı 45°C

• 2 özel fonksiyon: Hijyen ekstra, ekstra kuru

• varioDrawer (3. çekmece)

• varioFlex sepetler

• Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (rackMatic)

• Alt sepette 4, üst sepette 2 adet katlanır raf

• Üst sepette bardak rafı: 2 adet

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Kırmızı LED ışıklar

• Program bitiminde akustik sinyal

• LED’li parlatıcı göstergesi

• infoLight

• aquaStop plus

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SN 64 E 003 TR iQ100

• Kapasite: 12 kişilik

• Enerji sınıfı: A+

• eco 50°C programında enerji tüketimi: 1,02 kWs

• eco 50°C programında su tüketimi: 14 l

• Ses seviyesi: 52 dB

• 4 programlı: Yoğun 70°C, eco 50°C, hızlı 45°C,     

ön yıkama

• Özel fonksiyon: Yarı yük opsiyonu

• Alt sepette çatal-bıçak sepeti

• Üst sepette bardak tutucu

• dozajAsistanı

• Deterjan otomatiği (auto3in1)

• jetMatic hidrolik sistem

• aquaSensor, yük sensörü

• iQdrive BLDC motor teknolojisi

• Program bitiminde akustik sinyal

• Kırmızı LED ışıklar

• LED’li parlatıcı göstergesi

• Eksik tuz göstergesi

• aquaStop plus

• servoKilit

• Cihaz ölçüsü: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Yarı	Ankastre	ve	Tezgâh	Altı	Ankastre	Bulaşık	Makineleri

A+

Enerji

 
jetMatic

Yarı yük
opsiyonu

A+

EnerjiSu tüketimi

10 L
varioFlex 
sepet

varioDrawer

Ekstra kuruÇok sessiz hijyenPlus

 
jetMaticiQdrive

Su tüketimi

14 L
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• hyperFresh Plus

• Flexible hyperFresh Plus <>0 °C

• hyperFresh plus <>0ºC

• coolBox

• LED aydınlatma ve spot

• LCD kapı elektroniği

• Emniyetli cam raflar

• crisperBox

• coolBox

• LED aydınlatma

• LED kontrol paneli

• Emniyetli cam raflar

B
u

zd
ol

ap
la

rı

iQ100

iQ700

Yiyecekleri uzun süre taze tutmanın en şık yolu: 
Siemens ankastre buzdolapları. 
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Yiyeceklerin tazeliğini korumasını sağlayan buzdolaplarının 
günümüzde belli bir standardı var. Elbette bu, sahip olduğunuz 
buzdolabınızla yetinmenizi gerektirmez. Siemens her mutfağın 
ihtiyacı olan buzdolabının en uygun olanını sunar.

Hayatınıza tazelik katan teknoloji.
Siemens ankastre buzdolapları.

A+++

Enerji

A++

Enerji

Hem enerjiden tasarruf eden hem de 
doğayı koruyan: A+, A++ ve A+++ enerji 
verimliliği sınıfı.

Siemens soğutucular, enerji tüketimi düşük 
kompresörlerle ve ekstra etkin bir 
izolasyonla donatılmıştır. Etkin soğuk hava 
dolaşımı özelliği sayesinde Siemens 
soğutucular çok az elektrik harcar. Tüm 
soğutucularımız en az A+ ve A++ enerji 
verimlilik sınıfında elektrik tüketirler. 
En iyi soğutucularımızsa A+++ ile öne çıkar. 

Daha uzun süre taze kalan gıda 
maddesi güvencesi verir: freshSense.

Farklı ortam sıcaklıklarıyla istiflenen gıda 
maddelerinin türü ve kapsamı da 
buzdolabının içinde sıcaklık değişimlerine 
neden olmaktadır. Bütün bu nedenlerin 
gıda maddelerinizi olumsuz etkilememesi 
için freshSense akıllı sensörleri, bir sıcaklık 
farkı oluştuğunda tepki verir, böyle bir 
durumda soğutma işini hemen devralırlar. 
Bu işlem buzdolabında sabit bir sıcaklık 
oluşmasını güvence altına alarak gıda 
maddelerinin daha uzun süre dayanmasını 
ve taze kalmasını sağlar.

LCD kontrol paneli

Kapıya entegre LCD kontrol paneli, 
buzdolabının ve dondurucunun 
sıcaklıklarının bağımsız olarak 
ayarlanmasını sağlar. Ayrıca tatil, 
ekonomi, tazelik modu gibi farklı 
fonksiyon ayarları sunar.  

Esneklik

Yüksekliği ayarlanabilen easyAccess 
cam raflar ve kapı içi raflar, büyük 
tencereleriniz ve yiyecekleriniz için 
size daha fazla yer yaratır.

coolBox (Chiller bölümü)

Siemens buzdolaplarında özellikle 
kahvaltılıklar için düşünülmüş olan 
coolBox’ta yiyecekleriniz  -2 °C ila 
+3 °C arasında tutulur. Balık ve et 
çözme işlemleriyle sucuk, salam gibi 
kahvaltılıkları saklama işini bu bölmede 
rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür 
yiyecekleriniz uzun süre bozulmadan 
saklanmış olur.

coolBox
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Tazeliğe daha fazla yer açar.

HyperFresh

Ayarlanabilir nem kontrol mekanizması sayesinde hyperFresh çekmecesinde meyve ve 
sebzeler daha uzun süre taze kalır ve daha geniş saklama alanı sunulur.hyperFresh

hyperFresh plus <>0ºC.

İki adet et ve balık çekmecesi: Yiyeceklerin kokularının birbirine karışmasını engellemek ve daha fazla hijyen 
sunmak için iki farklı çekmece bulunur. Bu çekmeceler sıcaklık ayarlama sürgüsü sayesinde buzdolabının diğer 
bölümlerine göre daha düşük sıcaklığa sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Çekmecelere ihtiyaç duyulmadığı zaman 
bunlardan birini veya ikisini birden çıkartarak bu bölümü bir buzdolabı rafı gibi kullanabilir, tencere, şişe vb. 
yiyecek/içeceklerinizi yerleştirebilirsiniz. 

hyperFresh
plus   0̊ C

hyperFresh plus

Özel sürgü sistemi sayesinde yiyeceklerin kuru havayla temasını en aza indirir ve çekmece 
içersindeki nem oranının ayarlanabilir olması sayesinde meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun 
süre taze saklanır.

hyperFresh Premium 0°C

Hem sıcaklık hem de nem kontrolü sayesinde hyperFresh Premium 
0°C tazelik sistemi meyve, sebze ve et, balık gibi yiyeceklerinizi 3 kata 
kadar daha uzun süre taze saklar.

hyperFresh
plus

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

Yiyecekleriniz daha uzun süre taze kalır.
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Hızlı buz çözme artık çok kolay: 
lowFrost teknolojisi.

Kırağı ve buz oluşumunda soğutucuların 
elektrik tüketimi artar. Özel bir evaporatöre 
sahip yenilikçi lowFrost teknolojisi 
sayesinde yeni Siemens soğutucularındaki 
buz oluşumu önemli ölçüde düşer ve 
daha homojen kalır, aynı zamanda klasik 
sistemlere kıyasla buz çözme işlemi de 
çok daha hızlıdır.

Her şey görünür:
LED aydınlatma.

Enerji açısından tasarruflu Power - LED 
lambaları, iç mekânı yukarıdan aşağıya 
mükemmel şekilde aydınlatır. Eğimli bir 
şekilde yer alan ışık, aydınlatmanın gözleri 
kamaştırmasını ve herhangi bir nesne 
tarafından engellenmesini önler.

Her bölmede eşit sıcaklık dağılımı: 
multiAirflow sistemi.

multiAirflow sistemi, soğuk havanın 
soğutucunuzun her bölümüne eşit dağılmasını 
sağlar. Böylelikle cihazın içindeki ayarlanmış olan 
soğukluk, örneğin cihaz kapısı biraz açık kalsa ya 
da cihaza fazla miktarda yeni yiyecek konsa bile 
sabit kalır. Ayrıca, bu sistem sayesinde sebze ve 
meyvelerinizin tazeliği çok daha iyi korunur.

Saklama kaplarınıza göre ayarlanabilir raf: 
Yeni varioShelf.

varioShelf, saklama kabının boyutuna 
göre derin ve ayarlanabilen iki ayrı raf 
yüzeyinden oluşur. Yan yana yer alan iki 
raf bütün gözükür. Öndeki cam plaka 
arkadakinin altına itilirse öndeki cam plaka 
üzerinde büyük saklama kabı için gerekli 
alan sağlanmış olur.

Hızlı erişme imkânı: 
Yeni easyAccess cam raf. 

Yiyecekleri yerleştirirken ve çıkarırken 
daha fazla konfor sağlamak amacıyla 
çekilebilir cam raf, profil kızaklar 
sayesinde öne çekilebilir. 
Raf tam doluyken bile kıvrak ve 
devrilmezdir. Bu sayede her şey 
gözünüzün önünde olur.

Büyük gıda maddeleri için ekstra geniş 
derin dondurma bölmesi: bigBox.

bigBox yüksekliğiyle geniş depolama 
olanağı sunar. Bu bölme örneğin 
dondurulacak büyük hacimli ürünler için 
idealdir.

Buzlanma için yer yok.
Diğer her şey için yer çok.

Buz çözmeye son: noFrost teknolojisi.

noFrost‘lu buzdolaplarında nem, hava 
dolaşım sistemi sayesinde soğutucu 
bölümden uzaklaştırılır, böylece içerideki 
hava kuru kalır. Bu işlev cihazın içinin 
buzlanmasını ve gıda maddelerinin kırağı 
tutmasını kesin olarak engeller. Bu da 
zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.

LED

lowFrost

varioShelf

easyAccess 
cam raf

Kişisel yer talepleriniz için derin 
dondurucu bölümü: varioZone.

Derin dondurucu bölümünün iç hacmi, her 
zaman saklanacak ürün ya da kap boyutuyla 
uyumlu hale getirilebilir. Derin dondurucu 
çekmecesini ve cam plakaları kolayca çekin 
ve örneğin bir bütün halindeki somon 
balığını ideal şekilde istifleyin.

varioZone

multiAirflownoFrost
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

CI 30 RP 01 iQ700

• A - Cool Serisi

• Toplam brüt hacim: 547 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 182

• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

• Süper soğutma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• Tatil modu

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Nem kontrollü teleskobik sebzelik

• Cihaz Ölçüleri: 212,5 x 75,6 x 60,8 cm

• Kabin Ölçüleri: 213,4 x 76,2 x 61cm

FI 18 NP 31 iQ500

• A - Cool Serisi

• Toplam brüt hacim: 266 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 320

• Dondurucu bölmesi net hacim: 223 l

• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg

• Elektrik kesintisinde saklama: 12 saat

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• Tatil modu

• Teleskobik çekmece

• Cihaz Ölçüleri: 212,5 x 45,1 x 60,8 cm

• Kabin Ölçüleri: 213,4 x 45,7 x 61 cm

A	-	Cool	Ankastre	Serisi

A+

Enerji

A+

Enerji

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Emniyetli
Cam Raf

noFrost noFrost

LED

multiAirflow

multiAirflow

elektronik

2 farklı soğutma
döngüsü

CI 36 BP 01 iQ700

• A - Cool Serisi

• Toplam brüt hacim: 633 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 423

• Soğutucu bölmesi net hacim: 380 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 146 l

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• Tatil modu

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Teleskobik sebzelik

• Cihaz Ölçüleri: 212,5 x 90,8 x 60,8 cm

• Kabin Ölçüleri: 213,4 x 91,4x  61 cm

A	-	Cool	Ankastre	Serisi

A+

Enerji

Süper
soğutma

Emniyetli
Cam Raf

noFrost

Süper 
dondurma

Ayrılmış
kontrol

multiAirflow

elektronik

2 farklı soğutma
döngüsü
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

Ankastre	Buzdolapları	ve	Derindondurucu

KI 82 LAF 30 N iQ500

• Ankastre buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 288 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 219

• Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• hyperFresh plus

• Cihaz Ölçüleri: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

• Kabin Ölçüleri: 177,5 x 56 x 55 cm

GU 15 DA 50 NE iQ500

• Ankastre derin dondurucu

• Toplam brüt hacim: 114 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 190

• Dondurucu bölmesi net hacim: 98 l

• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg

• Elektrik kesintisinde saklama: 23 saat

• Mekanik sıcaklık ayarı

• Süper dondurma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet

• Cihaz Ölçüleri: 82 x 59,8 x 54,8 cm

• Kabin Ölçüleri: 82 x 60 x 55 cm

A+

Enerji
Süper 
dondurma

KU 15 RA 50 NE iQ100

• Ankastre buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 139 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 119

• Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l

• Standart aydınlatma

• Mekanik sıcaklık ayarı

• Sebzelik

• Cihaz Ölçüleri: 82 x 59,8 x 54,8 cm

• Kabin Ölçüleri: 82 x 60 x 55 cm

A+

Enerji
Süper 
dondurma

A++

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

Süper 
dondurma

KI 87 SAF 30 N iQ500

• Ankastre kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 276 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225

• Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet, 1 adet bigBox

• hyperFresh plus

• Cihaz Ölçüleri: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

• Kabin Ölçüleri: 177,5 x 56 x 55 cm

Ankastre	Buzdolapları

A++

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

lowFrost

Süper 
dondurma

elektronik
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• hyperFresh Plus

• hyperFresh Plus <>0 °C

• LED aydınlatma

• LED kapı elektroniği

• Emniyetli cam raflar

• hyperFresh Plus

• Flexible hyperFresh Plus <>0 °C

• coolBox

• LED aydınlatma ve spot

• LCD kapı elektroniği

• Emniyetli cam raflar

• hyperFresh Plus

• hyperFresh Plus <>0 °C

• LED aydınlatma

• LED kontrol paneli

• Emniyetli cam raflar

iQ300

iQ500

iQ500

682 litrelik lezzet hacmiyle 
XXL Buzdolabı.
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

KA 90 NVI 20 N iQ300

• Gardırop tipi noFrost buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 622 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475

• Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• multiAirflow

• Sebzelik

Cihaz ölçüleri: 177 x 91 x 75,2 cm

Süper 
dondurma

multiAirflow

Süper
soğutma

Buzdolapları

A+

Enerji

elektronik

antiFingerprint

Ayrılmış
kontrol

2 farklı soğutma
döngüsü

KF 91 NPJ 20 N iQ500

• Gardırop tipi noFrost buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 762 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 510 

• Soğutucu bölmesi net hacim: 445 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 191 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• Çocuk kilidi

• multiAirflow

• Buzmatik

• Teleskobik hyperFresh plus <>0ºC

• Teleskobik coolBox

Cihaz ölçüleri: 177 x  91 x 92 cm

A+

Enerji

Süper 
dondurma

coolBox

multiAirflow

Buzdolapları

KA 90 GAI 20 N iQ500

• Gardırop tipi noFrost buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 608 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 432 

• Soğutucu bölmesi net hacim: 359 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 163 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• multiAirflow

• Su/Buz pınarı

• Homebar

• Sebzelik

• Sıcaklığı ayarlanabilir hyperFresh Plus

Cihaz ölçüleri: 177 x 91 x 75,2 cm

Süper 
dondurma

multiAirflow

Süper
soğutma

A+

Enerji

elektronik

antiFingerprint

Ayrılmış
kontrol

2 farklı soğutma
döngüsü

noFrost

LED

Emniyetli
Cam Raf

noFrost

LED

Emniyetli
Cam Raf
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

XL	ve	XXL	Buzdolapları

KG 86 NAI 30 N iQ500

• NoFrost XXL kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 682 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378

• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu 

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• Elektrik kesintisi alarmı

• 2 adet hyperFresh plus

• Flexible hyperFresh plus <>0°C

Cihaz ölçüleri : 186 x 86 x 84 cm

KG 76 NAI 30 N iQ500

• NoFrost XL kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 578l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335

• Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu 

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• Elektrik kesintisi alarmı

• hyperFresh plus

• Flexible hyperFresh plus <>0°C

Cihaz ölçüleri : 186 x 75 x 84 cm

XXL	Buzdolabı

KG 86 NAI 40 N iQ500

• NoFrost XXL kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 682 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252

• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma ve 2 adet spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu 

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• Elektrik kesintisi alarmı

• 2 adet hyperFresh plus

• Flexible hyperFresh plus <>0°C

Cihaz ölçüleri: 186 x 86 x 84 cm

A+++

Enerji

A++

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

Emniyetli
Cam Raf

noFrostnoFrost

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus   0̊ C

hyperFresh
plus   0̊ C

Ayrılmış
kontrol

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Süper 
dondurma

A++

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

noFrost

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus   0̊ C

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

multiAirflow multiAirflow multiAirflow

LED LED LED
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

Buzdolapları

KG 56 NHX 40 N iQ500

• Home Connect özellikli noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 559 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 217

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Black inox

• Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• Elektrik kesintisi alarmı

• hyperFresh plus

• Flexible hyperFresh plus <> 0°C

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 80 cm

KG 56 NPI 30 N iQ700

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 554 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324

• Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Kolay temizlenebilir inox 

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• Elektrik kesintisi alarmı

• Sıcaklığı ayarlanabilir hyperFresh premium 0°C 

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 84 cm

Buzdolapları

KG 56 NHB 40 N iQ700

• Home Connect özellikli noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 554 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216

• Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Siyah cam

• Home Connect ile uzaktan kontrol edilebilme

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• Elektrik kesintisi alarmı

• Sıcaklığı ayarlanabilir hyperFresh premium 0°C 

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 80 cm

A+++

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

Emniyetli
Cam Raf

A+++

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

Eviniz bu
uygulamada.

Eviniz bu
uygulamada.

A++

Enerji

noFrost

noFrost

noFrost

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
plus

hyperFresh
plus   0̊ C

Ayrılmış
kontrol

Ayrılmış
kontrol

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper
soğutma

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Süper 
dondurma

Süper 
dondurma

multiAirflow multiAirflow

multiAirflowLED LED

LED
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KG 56 NLW 30 N iQ500

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 559 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Beyaz cam

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• hyperFresh Plus

• Flexible hyperFresh Plus <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 80 cm

ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

BuzdolaplarıBuzdolapları

KG 56 NLB 30 N iQ500

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 559 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Siyah cam

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• hyperFresh Plus

• Flexible hyperFresh Plus <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 80 cm

A++

Enerji

LED

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

2 farklı soğutma
döngüsü

Genişlik

70

freshSense

electronic

KG 56 NLT 30 N iQ500

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 559 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Titan cam

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• hyperFresh Plus

• Flexible hyperFresh Plus <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 80 cm

A++

Enerji

LED

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Genişlik

70

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

2 farklı soğutma
döngüsü

freshSense

electronic

A++

Enerji

LED

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Genişlik

70

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

2 farklı soğutma
döngüsü

freshSense

electronic
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

BuzdolaplarıBuzdolapları

KG 56 NAI 30 N iQ500

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 559 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma ve spot aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• hyperFresh Plus

• Flexible hyperFresh Plus <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 193 x 70 x 84 cm

A++

Enerji

LED

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Genişlik

70

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

2 farklı soğutma
döngüsü

freshSense

electronic

antiFingerprint

KG 56 NVX 30 N iQ300

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 559 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

• Black inox

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet bigBox)

• hyperFresh

• hyperFresh <>0°C

Cihaz ölçüleri : 193 x 70 x 80 cm

KG 57 NP 72 NE iQ500

• noFrost kombi buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 505 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359

• Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• İlave fonksiyonlar: Tatil modu, ekonomi tuşu, çocuk kilidi

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• airFresh filtre

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece

• Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

• hyperFresh Plus

• hyperFresh Plus <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 185 x 70  x 80 cm

A+

Enerji

LED

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

Genişlik

70

hydroFresh

antiFingerprint

multiAirflow

coolBox

Şişelik

2 farklı soğutma
döngüsü

A++

Enerji
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Cam Raf

Eviniz bu
uygulamada.
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

Buzdolapları Buzdolapları

KD 56 NSB 40 N iQ500

• noFrost buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 507 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 206

• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

• Siyah cam

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• Çekilebilen cam raf: 1 adet

• airFresh filtre

• Tereyağı ya da peynir gözü

• myBox

• coldTray

• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece

• Buzmatik

• Hızlı dondurma bölmesi

• hyperFresh Plus

• hyperFresh Plus <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 186 x 70 x 78 cm

KD 64 NVL 21 N iQ300

• XL noFrost buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 525 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 401

• Soğutucu bölmesi net hacim: 350 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 137 l

• Inox görünümlü

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

• Süper soğutma fonksiyonu

• Alarm fonksiyonu

• multiAirflow

• Buzmatik

• hyperFresh

• hyperFresh <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 177 x 77 x 79 cm

multiAirflow

Buzmatik

Ayrılmış
kontrol

Süper
soğutma

Süper 
dondurma

coolBox

quickFreezer

Şişelik

2 farklı soğutma
döngüsü

A+++

Enerji

LED

2 farklı soğutma
döngüsü

Emniyetli
Cam Raf

multiAirflow

coolBox

Buzmatik

Süper
soğutma

A+

Enerji

KD 74 NAL 21 N iQ300

• XXL noFrost buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 598 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A+

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 446

• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l

• Dondurucu bölmesi net hacim: 161 l

• Inox görünümlü

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği

• Süper dondurma fonksiyonu

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• multiAirflow

• Buzmatik

• hyperFresh

• hyperFresh <>0 °C

Cihaz ölçüleri: 177 x 86 x 79 cm

A+

Enerji

Süper 
dondurma

coolBox

multiAirflow
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ENERJİ TÜKETİMİ VE
PERFORMANS

KONFOR VE 
GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ

BOYUTLAR (YxGxD)

GS 36 NAI 31 InoxKS 36 VAI 31 Inox

Tek	Kapılı	Buzdolabı	ve	Çekmeceli	Derin	Dondurucu

KS 36 VAI 31 iQ500

• lowFrost tek kapılı buzdolabı

• Toplam brüt hacim: 348 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112

• Soğutucu bölmesi net hacim: 346

• Kolay temizlenebilir inox

• LED aydınlatma

• Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

• Süper soğutma fonksiyonu

• freshSense

• Alarm fonksiyonu

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• multiAirflow

• Çekilebilen cam raf: 4 adet

• easyLift

• flexShelf

• airFresh filtre

• Tereyağı ya da peynir gözü

• Teleskobik hyperFresh plus <>0ºC

• Cihaz ölçüleri: 186 x 60 x 69 cm  

(derinlik ölçüsüne kapı kolu dahildir)

GS 36 NAI 31 N iQ500

• noFrost çekmeceli derin dondurucu

• Toplam brüt hacim: 255 l

• Enerji verimlilik sınıfı: A++

• Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 234

• Dondurucu bölmesi net hacim: 237 l

• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg

• Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

• Kolay temizlenebilir inox

• Sıcaklık ayarı: touchControl

• Süper dondurma fonksiyonu

• vitaControl

• Alarm fonksiyonu

• Değiştirilebilir kapı menteşesi

• Derin dondurucu çekmecesi:   

5 adet (2 adet bigBox)

• 2 adet flap kapaklı derin dondurucu bölmesi

• Buzmatik

• Cihaz ölçüleri: 186 x 60 x 69 cm  

(derinlik ölçüsüne kapı kolu dahildir)

A++

Enerji

LED

flexShelf

Süper
soğutma

easyLift

A++

Enerji

Süper 
dondurma

LED

antiFingerprint noFrost

multiAirflow

Buzmatik

İster 
tek başına

İster 
yan yana
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WI 12 W 560 TR iQ700

• 8 kg yıkama kapasitesi

• Devir sayısı: 400 - 1200 dev/dak

• A+++ -%30

• 10 yıl garantili iQdrive motor

• Özel programlar: Hijyen, süper kısa 15’/30’, süper 60’, 

outdoorPlus, tambur bakım, gömlek/bluz, yorgan, 

koyu renkliler, mix, yünlüler, hassas/ipek, sentetikler, 

pamuklular eco, pamuklular

• Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri ayarı, kalan süre, 

speed/eco perfect, sensePlus, ön yıkama, başlat/beklet

• waterPerfect Plus

• waveDrum

• Tambur aydınlatma

• Dengesiz yük kontrolü

• Tam entegre edilebilir

• Reload fonksiyonu

• timeLight: Zemine saati yansıtma özelliği

• Çocuk kilidi

• Cihaz ölçüsü: 81,8 x 59,6 x 57,4 cm

WK 14 D 541 EU

• Yıkama kapasitesi: 7 kg, kurutma kapasitesi: 4 kg

• Devir sayısı: 600 - 1400 dev/dak

• B enerji sınıfı

• aquaStop

• Tüm yıkama programları ve özel fonksiyonlar için tam 

elektronik kontrol

• Özel Programlar: Pamuklular, pamuklular eco, hassas/ipek, 

mix, yünlüler, durulama+sıkma, boşaltma+sıkma, süper 15’, 

gece modu, gömlek, outdoor, tüy temizleme, düşük sıc. 

kurutma, yoğun kurutma

• Opsiyonlar: Program akışı, sıcaklık seçimi, bitiş zamanını       

24 saate kadar erteleme

• waterPerfect: Miktar otomatiği

• Köpük tanıma

• Dengesiz yük kontrolü

• Reload fonksiyonu

• Çocuk kilidi

• Tam entegre edilebilir

• Cihaz ölçüsü: 82 x 59,5 x 58,4 cm

ÖZELLİKLER

BOYUTLAR 
(YxGxD)

Yünlüleri elde yıkama programı

Artık yünlüleri elde yıkamanıza gerek yok. 
Çünkü Siemens çamaşır makinelerinde 
yer alan bu program, yünlü çamaşırları 
elde yıkama hassaslığıyla temizliyor; 
sizin yerinize aynı hassasiyetle 
yıpratmadan yıkıyor.

timeLight

Çamaşır makinenizin çalışma durumu 
mobilya kapağını açmadan yere yansıyan 
projeksiyon sayesinde takip edilebilir. 

outdoorPlus

Siemens çamaşır makinelerinin sensör 
kontrollü outdoorPlus programı, yüksek 
kaliteli işlevsel tekstil ürünlerini güvenilir 
bir şekilde temizler ve korur. 

varioPerfect

Siemens’in geliştirdiği varioPerfect 
çamaşır makineleri size hem zamandan 
hem de enerjiden büyük tasarruf sağlıyor. 
ecoPerfect ve speedPerfect özellikleriyle 
çamaşırlarınız için ister ekonomik 
isterseniz hızlı yoldan yıkama seçeneği 
sunarken aynı zamanda mükemmel 
temizliği garanti ediyor.

ecoPerfect’te yıkama programı otomatik 
olarak ayarlanıyor, çamaşırlarınız daha az 
enerji kullanılarak daha düşük sıcaklıkta 
yüksek bir performansla yıkanıyor. 
Çamaşırlar daha nazik bir şekilde 
temizlenirken en üst enerji sınıfı olan 
A+++’dan %30 daha fazla 
tasarruf sağlanıyor.

speedPerfect hızlı çözüm arayanların 
beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 5 kg’a 
kadar olan çamaşırlarınızı yıkadığınızda, 
seçilen programın yıkama süresi otomatik 
olarak %60’a kadar azaltılıyor.

aquaStop®

Ç
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Yünlüleri elde
yıkama programı

timeLight

waterPerfect
Plus waterPerfect

Yünlüleri 
elde yıkama 
programı

Yünlüleri 
elde yıkama 
programıwaveDrum

reload
Function

Outdoor/ 
waterproof OutdooriQdriveiQdrivetimeLight

Outdoor
Plus

varioPerfect
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Ankastre 
Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi
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Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi 
gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevrelerindeki duvarlara ve 
eşyalara olan mesafeleridir. Bu katalogda belirtilen ölçüler montaj alanında sağlanmamışsa 
müşterimiz alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve cihazın montajı 
kesinlikle yapılmaz. 

OCAKLA DAVLUMBAZ / ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre 
(ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde 
ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) 
ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari 
mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgara üst seviyeden, davlumbaz alt seviye 
arasında olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ocak yüzeyinden alınır.)

ANKASTRE FIRIN DOLAP ÖLÇÜLERİ

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet 
sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) 
ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi 
olmalıdır.

Fişli kablo bağlantısı için elektrik prizinin fırın arka gövdesine gelmeyecek şekilde, 
üst tarafta hazırlanması gerekmektedir. Priz yeri, fırının oturacağı yüzeyden örneğin 
bu resim için, 52 cm’nin üzerinde olmalıdır. Elektrik ocak seramik klemens, gazli 
ocak priz/klemens ile fırın elektrik bağlantısı (priz) ayrı hazırlanmalıdır.  Gerekli 
havalandırmanın sağlanabilmesi için mesafeler önemlidir.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple, doğru mesafeleri belirlemek için; 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Fırın bağlantı soketi için
boşluk 320x115

İndüksiyonlu ocakların alt tarafında, mobilyada 
havalandırma boşluğu bırakılması gerekir. Bu boşluğun 
detayları montaj kılavuzunda bulunmaktadır.

İNDÜKSİYONLU OCAKLARDA HAVALANDIRMA BOŞLUĞU

ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin
asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

60 cm ocaklarda

• Arka duvarla mesafe 5 cm 
• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm ocaklarda

• Arka duvarla mesafe 5,5 cm 
• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin 
asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır. 

Arka duvarla mesafe en az 5 cm  
Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar 
alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm’yi geçtiğinde duvar kaplaması 
olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.

Davlumbaz ve aspiratörlerden tam verim alınabilmesi için; 
ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimlerde 
ya da montaj kılavuzunda belirtilen adaptör çaplarından 
daha küçük çapta boru kullanılmamalıdır. Örneğin, 
120 mm çaplı adaptörü olan bir üründe 110 mm çaplı boru 
kullanılmamalıdır.

DAVLUMBAZ VE ASPİRATÖRDEN TAM VERİM ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Dikkat! 
Baca bağlantı borusunun özellikle dayanıklı, düz ya da spiral 
malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Kesinlikle akordeon boru 
kullanılmamalıdır. Dirsek sayısı ve çokluğu baca çıkış mesafesinin 
uzunluğu, cihazın çalışma performansını düşürmektedir.

Ankastre	Teknik	Çizimler	ve	Montaj	RehberiAnkastre	Teknik	Çizimler	ve	Montaj	Rehberi

*Metal ön cephede 20mm
Ölçüler mm cinsindendir

590
(min. 575
maks. 597)

20

595

min. 550

595

60

Ocak prizi 
için yer 
320x115  

560+8

maks.  
59

*19

180
405145

maks. 
520

570

548

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 70
min. 600

* Ocak kesitinden duvara kadar
  olan minimum mesafe
** Maksimum oturtma derinliği

min. 50

min. 20

min. 
60-50

592522

**45

    490-500    +2   
    560    +2   

Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir.

1

Ölçüler mm cinsindendir

Çekmece

20
1

min. 65 min.  45

Ölçüler mm cinsindendir
maks. 20

ø 150

ø 120

324
368

171170
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ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

UYGUN SİGORTA VE KABLO ÇAPLARI TABLOSU

ANKASTRE SOĞUTUCU

Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın 
montaj kılavuzunu inceleyin.
Cihazın arkasına kesinlikle su ve elektrik tesisatı planlamayın.
Su ve elektrik tesisatını yan modül içine planlayın.
Üzerinde bulunan tezgâha ocak planlamayın.
Su kaçağı durumunda elektriğin kısa devre yapma tehlikesi 
bulunduğundan cihazı evye altına planlamayın.
Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili 
servis tarafından yapılmamaktadır.

Cihazlar modele göre modül farklılığı gösterebilir. 
Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın 
montaj kılavuzunu inceleyin.
Her bir soğutucu için mutlaka birbirinden bağımsız modül 
kullanılmalıdır.
Modüllerin arasında hava geçişi bulunmamalıdır.
Hava sirkülasyonu için modüllerin arkasında
uygun boşluk bırakılmalıdır.
Mümkünse yan modüle sıcak cihaz planlanmamalıdır.
Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı 
yetkili servis tarafından yapılmamaktadır.

Güç
W (Watt)

Tek fazlı bağlantılar Üç fazlı bağlantılar

Sigorta değeri
A (Amper)

Kablo kesiti (mm2) 
Örn: 3x2,5 mm2

Sigorta değeri
A (Amper)

Kablo kesiti (mm2) 
Örn: 5x2,5 mm2

0 - 1380 6 En az 1,50 mm2  -  - 

1380 - 2300 10 En az 1,50 mm2  -  - 

2300 - 3680 16 En az 1,50 mm2  -  - 

3680 - 5750 25 En az 2,50 mm2 10 En az 1,50 mm2

5750 - 7360 32 En az 4,00 mm2 16 En az 1,50 mm2

7360 - 11040 Uygun değil 16 En az 2,50 mm2

Tabloda belirtilen kablo çapları, cihaz ve şebeke arasındaki besleme kablosu için geçerlidir.

Hava çıkış kanalı
min. 200 cm2 

Tabancada
havalandırma aralığı
min. 200 cm2

min.      90
maks. 220*

maks. 144*

Ölçüler mm cinsinden

Soğutucu / Dondurucunun verimli bir şekilde 
çalışabilmesi için montaj yerinin zemini, düz ve 
sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır.

Ürün zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında 
su, elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.

Kabin derinliği minimum 630 mm olmalıdır.

Kabin ölçüleri 90 derece olmalıdır.

Mobilya, arka duvara çok iyi sabitlenmiş olmalıdır.

Su bağlantısı olan modellerde musluk, cihazın arkasında 
olmamalıdır.

Elektrik prizi cihazın arkasında olmamalıdır.

Bazanın yüksekliği alttaki havalandırma menfezlerini 
kapatmamalıdır.

Cihazın monte edileceği mobilyanın yanında ısı kaynağı 
(ocak, fırın vb.) olacaksa aşağıdaki maddelere 
dikkat edilmelidır:

 

A - COOL SOĞUTUCU / DONDURUCU

1. Cihazla ısı kaynağı arasına izolasyon yapılmalıdır. 
2. Cihaz, elektrikli ve gazlı ocaklardan en az 
 3 cm uzak olmalıdır. Cihaz zemine sabitlenecekse zemin  
 kaplamasının altında su, elektrik, ısıtma vb. tesisatı   
 olmamalıdır.
3. Cihaz, katı yakıtla çalışan ocaklardan en az 
 30 cm uzakta olmalıdır. 
4. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 
 monte edilmelidir.

Taban ayarı

Ankastre	Teknik	Çizimler	ve	Montaj	RehberiAnkastre	Teknik	Çizimler	ve	Montaj	Rehberi

CİHAZIN BAĞLANACAĞI TESİSATA AİT TAVSİYELER

Elektrikli cihazların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışıp müşterilerimizin bekledikleri faydayı 
sağlayabilmeleri için, bağlı oldukları kablo, sigorta, tesisat gibi elektrik şebekesi ve elemanlarının 
cihaza uygunluğu çok önemlidir.

Cihazların beslendiği elektrik şebekesi ve elemanlarının uygun olmaması durumunda, ürünlerde teknik 
sorunlar (çalışmama, sık arızalanma vb.) ortaya çıkabileceği gibi bazı güvenlik sorunlarıyla da 
(yangın, çarpılma, yaralanma, ölüm vb.) karşı karşıya kalınabilir.

Ürünün kendi teknik şartnamesine uygun olmayan bir tesisata montajının kesinlikle yapılmaması ve 
tesisatın ürüne uygun hale getirilmesi için müşterinin bilgilendirilmesi çok önemlidir.

Tesisatla ilgili belirsizlikler yaşanması halinde, mutlaka bölgenizdeki “yetkili elektrikçi” belgeli 
elektrikçilerden destek alın.

Cihazlarımızın montajının yapılabilmesi için cihazın bağlanacağı prizin toprak hatlı olması zorunludur.

Priz kullanılmayan yerlerde, cihazlarımızın elektrik tesisatına bağlanması için özellikle 
seramik klemens ya da yanmaz klemens kullanılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; 
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



Çelik	Ocaklar	ve	Cam	OcaklarAnkastre	Fırınlar

Ölçüler
mm cinsindendir

min. 550

19,5

Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115

maks. 
45

min. 35

min. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

Ölçüler
mm cinsindendir

min. 550

19,5

Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115

maks. 
45

min. 35

min. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

min. 560

Ölçüler mm cinsindendir

için yer 

maks. 
52

Fırın prizi

min. 35

467-
470

10

300
30

70

860-864

23

478
855

545896

465

4

Tabanda havalandırma 
aralığı min. 50 cm2

Ölçüler mm cinsindendir

min. 550Cihaz bağlantısı 
için yer
320 x 115

maks. 
45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Ölçüler mm cinsindendir

min. 550

19,5

Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115

min. 35

min. 35

maks. 
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

Ölçüler mm cinsindendir

min. 550

Arka duvar 
açık

19,5

594

560+8

382

318

45

380+2

600

Ölçüler mm cinsindendir

min. 550

19,5

Cihaz bağlantısı için yer
320 x 115

min. 35

min. 35

maks. 
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

Ölçüler mm cinsindendir

min. 
550

Açık duvar 
açık

* Metal ön cephe için 20 mm

min. 
550

600

45

554

382

594

45

369

360

560+8

380+2

*19

Ölçüler mm cinsindendir

min. 550Cihaz bağlantısı 
için yer
320 x 115

Tabanda havalandırma 
aralığı min. 50 cm2

maks. 
 45

19,5
405

595 535

595 548

577

35

560+8

6035585+10

595

595 548

maks. 50

min.
550 560+8

600+4

60

maks. 20 

*19

180
145

maks. 
520

570

405

* Metal ön cephede 20 mm

Ölçüler mm cinsindendir

Ocak prizi 
için yer
320x115

HB301E4T, HB331W0T, HB331S2T, HB331E0T, 
HB559E1T, HB559E3T, HB559S3T, HB559W1T, 
HB43GS256, HB43GS656, HB43GS556 

HB634GBS1, HB655GNS1, HB656GHW1, HB675GBS1
HB676G5S6

HN678G4S6, HS636GDS1

HV541ANS0

CM633GBS1, CM656NBS1

HF15M561, HF15M264, HF15G564 BE634LGS1

CD634GBS, CS856GPS1

HF24G564

HM656GNS1, HM633GBS1

* min. 
 100

***min.*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

45

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0480-490+2

**

* min. 150

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 55

min. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

480-490+2
-0

-0

**

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

**

*min.
100

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

560+2

480-490+2
-0

-0

45

590

56

58520
26

19-29

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

*min.
150

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

850+2

45 915

61

45520

27

43-53**

490-500+2
-0

-0

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

* min. 150

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 55

min. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

480-490+2
-0

-0

**

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

*min. 150

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 55

min. 600

45

750

56

53520

26

19-29

480-490+2
-0

560+2
-0

**

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

*min. 150

***min.
30

Ölçüler mm cinsindendir

min. 55

min. 600

45

752

56

58520

26

19-29

610+2

480-490+2
-0

-0

**

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

* min. 
 100

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

45

590

55

58520

17

17-27

560+2
-0

-0480-490+2

**

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

**

*min.
100

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

560+2

480-490+2
-0

-0

45

590

56

58520
26

19-29

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

* min. 
 100

***min.*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

45

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0480-490+2

**

EB6C2PB80L, EB6C2PB80O, EB6C5PB80L EB6C5PB80O, 
EB6C5PB60L, EB6C5PB60O EB6C5YB80L, EB6C5YB80O,
EB6C5HB60L, EB6C5HB60O

EG6B5PB60L, EG6B5PB60O, EC6A5PB90,EC6A5PB90L, 
EC6A5HB90, EG6B5YB60O, EG6B5HB60O / L

EL7A5QB21

EP6A6HB20, EP6A6HB20L, EN6B6PB80O, EN6B6PB80L
EP6A2PB20O, EP6A6PB80, EP6A6PB20, EP6A8HB20

EC9A5TB90

EP7A6QB10, EP7A6QB20, EP7A6QB20L, EP7A2QB20

EC7A5RB90, EC7A5SB90

EP7A6SB20

EO6C6PB11O, EO6C6PB11L, EO6C6PB81O, EO6C6PB81L, 
EO6C2PB11O, EO6C2PB11L, EO6C6HB11O, EO6C6HB11L

EL6A5PB21

*min.
150

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

45 915

61

58520

31

43-53**

850+2

490-500+2
-0

-0

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

EP9A6QB90

175174



*min. 150

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 55

min. 600

560+2
-0

45

750

56

46520

490-500+2

26

29-39
**

-0

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe 

** Gömme derinliği
***

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 90

***min.
20

min. 50

min. 600

560+2

**48

583513

490-500+2

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

*min.
100

***min.* Ocak kesitinin 
duvara minimum mesafesi

** Kesit içerisindeki gaz 
bağlantısının pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla, 
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

270+2

43-53

57

45

490-500+2

**

62

45
520

302

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe 

** Gömme derinliği
***

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 90

***min.
20

min. 50

min. 600

560/592/640+2

**45

710520

490-500+2

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

min.
50

*min. 70

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe 

** Gömme derinliği
***

Ölçüler mm cinsindendir

***min.
20

min. 600

min. 50

270+2

490-500+2

**48

520
302

Alta monte edilmiş fırınla, 
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

min.
50

*min. 55 min. 600

Ölçüler mm cinsindendir

min. 50

* Ocak kesitinden duvara
 kadar olan minimum mesafe 
** Maksimum oturtma derinliği

min. 30

360+2

490-500+2

**90

520
392

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
 kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği
*** 
 
 

*min. 40

***min.20

Ölçüler mm cinsindendir

min. 50

min. 600

**51

592522

490-500+2
-0

560+2
-0

Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe

** gömme derinliği
*** Alta monte edilmiş bir fırınla,

fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindendir

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

812

23
29

520

518

490-500+2
-0

-0
min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
 kadar olan minimum mesafe
** gömme derinliği
*** Alta monte edilmiş bir fırınla,
 fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
 

*min. 40

***min. 20

Ölçüler mm cinsindendir

min. 50

min. 600

880+2

**51

912

23
29

520

827

490-500+2
-0

-0
min.
50

*min. 40

***min. 20* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe

** gömme derinliği
*** Alta monte edilmiş bir fırınla,

fırının gerektirdiği ölçülere bakınız
Ölçüler mm cinsindendir

min. 50

min. 600

780+2

**55

795

22
29

517

537

-0

500+2
-0

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe 

** Gömme derinliği
***

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 90

***min.
20

min. 50

min. 600

560+2

**45

602520

500+2

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

*min.
100

***min.* Ocak kesitinin 
duvara minimum mesafesi

** Kesit içerisindeki gaz 
bağlantısının pozisyonu

***

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

270+2

43-53

57

45

490-500+2

**

62

59
520

302

Alta monte edilmiş fırınla, 
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

*min. 100
min. 30min. 50

Ölçüler mm cinsindendir

* Ocak kesitinden
 duvara kadar
 olan minimum mesafe  

  
  

min. 600

Tahliye musluğu
~128

min. 50

490-500+2

520
302

108

270+2

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
 kadar olan minimum mesafe 
** Gömme derinliği
*** Alta monte edilmiş bir fırınla,
 fırının gerektirdiği ölçülere
 bakınız

*min. 40

***min. 20

Ölçüler mm cinsindendir

min. 50

min. 600

**51

602520

490-500+2
-0

560+2
-0

**

*min.
100

***min.

Ölçüler mm cinsindendir

30

min. 50

min. 600

560+2

45

602

56

45520

490-500+2

26

29-39

-0

-0

*
kadar olan minimum mesafe
Ocak kesitinden duvara  

** Kesit içerisindeki gaz bağlantısının 
pozisyonu

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

min.
50

* Ocak kesitinden duvara 
kadar olan minimum mesafe 

** Gömme derinliği
***

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 90

***min.
20

min. 50

min. 600

560+2

**39

592522

490-500+2

Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

Domino	OcaklarSeran	Ocaklar,	Radyan	Ocaklar	ve	İndüksiyon	Ocaklar

ER7A6RD70

ET645CEA1

ER3A6BD70

ET775FGP1E, ET775LNK1D

ET375CFA1E

ET475FYB1E

EU611BEB1E

EX875LVC1E EH975LVC1E, EX975LXC1EEX845KYE1E

ET675LNB1D

ER3A6AD70

ET375CUA1E

EX675FXC1E, EX675LYV1E

ER6A6PD70, ER6A6YD70

ET875LMP1D

ET611HE17E

min.
50* Ocak kesitinden duvara 

kadar olan minimum mesafe 
** Gömme derinliği
***

Ölçüler mm cinsindendir

*min. 90

***min.
20

min. 50

min. 600

780+2

**45

812520

500+2

*** Alta monte edilmiş fırınla,
fırının gerektirdiği ölçülere bakınız

177176



Hava çıkışı:
740-1140

Ölçüler mm cinsindendir

465

275
35

180
250

323

502 900

Ölçüler mm cinsindendir

Hava çıkışı
min. 730-
maks. 890

Hava 
dolaşımı
min. 730-

maks. 1000

108540

48

598/698/898
530

520
420

300

260

6

min. 10
min. 15

Ölçüler mm cinsindendir

500-3

260-3

16

 
 

Hava çıkışı
744-924

* Ocak
ızgarasının 
üst kenarından 
itibaren 

min. 245

Elektrikli 
için min. 550
Önerilen 650 
Gazlı için min. 650*

Ölçüler mm
cinsindendir

 min. 155

352

359

257

264

600
900

60

439

580

634-954 (1)

Ölçüler mm cinsindendir

(1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10 (2)
634-1064 (2)

 
 
 

 

 

min. 126
247

257

442

(3)

580

250
260

52

900
540

46
500

350

628-954 (1)

Ölçüler mm cinsindendir

(1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10 (2)
628-1064 (2)

 
 
 

 

 

min. 126

46
345

900500

250

247
342

448

(3)

580

Ölçüler mm cinsindendir

min. 15

700-3

350-3

16

Hava çıkışı
min. 751
maks. 931

 

min. 245

Elektrikli için min. 550
Önerilen 650

* üst kenarından Ölçüler mm
cinsindendiritibaren Ocak ızgarasının

Gazlı için min. 650*

min.
155

267 257

680 900
350

52
454

580

275
264

610

Ölçüler mm cinsindendir

521

600

47

450

250

247

580

237

240687-1097

Ölçüler mm cinsindendir

628-954 (1)

628-1064 (2)

(1) 
 
Hava çıkışı

(2) 
 
Hava dolaşımı

(3) 
 
Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

 
durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10  (2)

min. 126

46
260

600500

250

247
257

448

(3)

580

min. 126

642-954 (1)

642-1064 (2)

Ölçüler mm cinsindendir

min. 120 (1)

min. 10 (2)

(1)  Hava çıkışı
(2)  Hava dolaşımı
(3)  Hava çıkış kanalı
 Hava çıkışı aşağıya monte edilmelidir

250

247
580

456

260
60

257

500

900

(3)

642-954 (1)

Ölçüler mm cinsindendir

(1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10 (2)
642-1064 (2)

 
 
 

 

 

min. 126

60
345

900500

250

247
342

434

(3)

580 642-954 (1)

Ölçüler mm cinsindendir

(1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10 (2)
642-1064 (2)

 
 
 

 

 

min. 126

60
345

900500

250

247
342

434

(3)

580

642-954 (1)

Ölçüler mm cinsindendir

(1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10 (2)
642-1064 (2)

 
 
 

 

 

min. 126

60
260

600500

250

247
257

434

(3)

580

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 969(1)

maks. 1239(1)

min. 1029(2)

Ölçüler mm 
cinsindendir

(1) Hava 
çıkışı

(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - yarıkları

hava çıkışında aşağı doğru monte ediniz

maks. 1299(2)

890

263

500

430

460 190
260

256

470
187(3)

Ölçüler mm
cinsindendir

* Ocak ızgarasının
 üst kenarından itibaren

Elektrikli için min. 550 
Gazlı için min. 650*

220300

628-954 (1)

Ölçüler mm cinsindendir

(1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10 (2)
628-1064 (2)

 
 
 

 

min. 126

46
260

700500

250

247
257

448

(3)

580

Ölçüler mm cinsindendir

min. 15

500-3

350-3

16

Ölçüler mm cinsindendir

634-954 (1)

634-1064 (2)

(1) 
 
Hava çıkışı

(2) 
 
Hava dolaşımı

(3) 
 
Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi

 
durumunda ızgara aşağı doğru monte 
edilmelidir

min. 120 (1)

min. 10  (2)

min. 126
247

257

442

(3)

580

250
260

52

600
540

46
500

 3 50 

Ölçüler mm
cinsindendir

Hava çıkışı
min. 660 

maks. 1015 

Hava dolaşımı
min. 790

maks. 1015

176

250

390

207

210
180

470 598/898

35

400

min. 70(1)

min. 130(2)

min. 130(1)

min. 70(2)
min. 969(1)

maks. 1239(1)

min. 1029(2)

Ölçüler mm
cinsindendir(1) Hava çıkışı

(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - yarıkları hava 

çıkışında aşağı doğru monte ediniz

maks. 1299(2)

890

263

501

430

460 190
260

256

470
187(3)

LC64PCC50T, LC64PCC20T, LC64PCC60T

LC97FQP60

LC40955

LC66GCD50T, LC66GCD20T, LC66GCD60TLB23364

LF98BE542

LC97GA532

LC97BC532 LC98BD542T

LB75564

LF98GA542

LC66HA541T, LC66HA241T, LC66HA641TLC67BC532, LC64BB222T, LC64BB522T LC94BA521T

LC97BD532

LC64BA521T, LC67BD532T

LC97FVP60

LF31IVP60LC77BC532T

LB55564

LC68GA542T

DavlumbazlarDavlumbazlar

179178



Buzdolapları

CI 30 RP 01

CI 36 BP 01

FI 18 NP 31

KI 87 SAF 30 N

Bulaşık	Makineleri

min.      90
maks. 220*

maks. 144*

SN 578 S 06 TT, SN 557 S 00 MT, SN 535 S 00 IT, SN 536 S 00 KT, SN 55 D 500 TR, 
SN 55 D 200 TR, SN 55 D 600 TR, kodlu ankastre bulaşık makineleri için geçerli teknik çizimdir.

SN 46 M 531 TR
SN 436 S 00 GT

SN 636 X 00 MT
SN 66 D 080 TR
SN 64 E 003 TR

181180



Buzdolapları

KU 15 RA 50 NEGU 15 DA 50 NE

KI 82 LAF 30 N

Çamaşır	Makineleri
WK14D541EU

WI12W560TR

ile uyumlu

yakl. 800

yakl. 750

yakl. 1150 

yakl. 950

min.
500
maks.
900yakl. 1400

min.
500
maks.
900

yakl. 1200 

Ölçüler mm cinsindendir

20+12

186

413

150

Z

595 Panel

595 Gövde

Ölçüler mm cinsindendir

820

25

595 584

186

413

Z

Ölçüler mm cinsindendir

A

7

20+12 150
70

25

550

584

820

120

170

32
60

190

50-60

19 
(maks. 21)

maks.
150

Ölçüler mm cinsindendir Ölçüler mm cinsindendir

(595)

24

35

Detay Z

     Filtre      
yuvası derinlik 13    
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yıl garanti

4 yıl ek garantiyle toplam 7 yıl garanti.

3+4

2 yıl garanti kapsamına giren Siemens ürünleri:
Solo ve ankastre ocaklar, aspiratörler, davlumbazlar, midi fırınlar, küçük ev aletleri, elektrikli süpürgeler, kişisel bakım ürünleri ve ani su ısıtıcıları.
3 yıl garanti kapsamına giren Siemens ürünleri:
Solo ve ankastre buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, mikro dalga fırınlar, kurutma makineleri, midi bulaşık makineleri, 
klimalar, su arıtma cihazı, su sebilleri ve elektrikli termosifonlar (220 V).
+4 yıl ek garanti kapsamına giren Siemens ürünleri:
Solo ve ankastre buzdolapları (A-Cool soğutucular hariç), derin dondurucular (tezgâh altı ve mini dondurucular hariç), çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar (midi 
fırınlar ve mikro dalga fırınlar hariç) ve kurutma makineleri.
 
Garanti süresi boyunca, Yetkili Servislerimizden +4 yıl ek garanti satın alabilirsiniz. Ayrıca, bu hizmetten montaj anında özel indirimlerle faydalanabilirsiniz. **Otel, 
çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz. Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi 
ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız. Garanti uygulamalarımızın içeriği hakkında detaylı bilgi almak için Siemens Çağrı Merkezi’ni arayınız.

*Türkiye’nin her yerinden alan kodu çevirmeden ulaşabileceğiniz Siemens Çağrı Merkezi, profesyonel hizmet kalitesiyle haftanın 7 günü kesintisiz olarak hizmet veriyor. 
444 66 88 no’lu hattımızı sabit telefondan aradığınızda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden görüşme ücreti ödersiniz. Cep telefonuyla yapılan aramalarda kayıtlı olduğunuz 
GSM operatörünün tarifesi uygulanır.

Serviste mükemmellik Siemens’te.

Online servis kaydı

Siemens Yetkili Servisi 
online servis kaydıyla 
bir tık uzağınızda.

Yaygın servis ağı

Yaygın servis ağına sahibiz.

2 saat aralığında 
randevu

2 saat aralığında 
randevu olanağı 
sağlıyoruz.

Toz torbası, aksesuar 
ve temizlik & bakım 
ürünleri

Cihazınıza özel toz torbası, 
aksesuar ve tüm temizlik & 
bakım ürünleri kapıda ödeme 
kolaylığıyla bir telefonla 
evinize teslim edilir.

Acil nöbetçi servisi 
hizmeti

Pazar günü    : 10.00-22.00
Diğer günler : 20.00-22.00 
saatleri arasında acil nöbetçi 
servis hizmeti sunuyoruz.

Küçük ev aletlerinin 
evden alınıp 
eve teslimi

Onarımı gereken küçük ev 
aletleriniz evinizden teslim 
alınır ve onarım sonrası 
evinize teslim edilir.

Galoş kullanımı

Servisimiz hijyen konusunda 
çok titizdir. Ürünlere yerinde 
bakım ve onarım hizmeti 
verilecekse mutlaka 
galoş giyilir.

Siemens Çağrı 
Merkezi*

Müşterilerimizden gelen; 
kampanya, ürün, servis 
kaydı, yetkili satıcı ve servisle 
ilgili her türlü soru, Çağrı 
Merkezimizdeki uzman ekip 
tarafından  yanıtlanıyor.

İkame ürün temini

Uzun süreli tamir gerektiren 
ve servis atölyesine alınması 
zorunlu olan ürünlerde 
(soğutucu, ocak gibi) 
geçici olarak ikame ürün 
bırakıyoruz.

Müşteri 
memnuniyeti anketi

Müşteri memnuniyetini en 
üst düzeyde tutmak için 
düzenli olarak anketler 
yapılır, analiz 
edilir.

Orijinal Yedek Parça

Cihazınıza özel test edilip 
onaylanmış orijinal yedek 
parçalar kullanılır.

Tam donanımlı
servis hizmeti

Siemens Yetkili Servisi 
online servis kaydıyla 
bir tık uzağınızda.

Eğitimli uzman teknisyen

Alanında uzman ve eğitimli teknisyenlerimizle sizlere daha kaliteli bir servis hizmeti sunuyoruz.

7/24 SERVİS

siemens-home.bsh-group.com/tr
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