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Siemens. Framtiden flyttar in.

Ett genialiskt drag – induktionshäll 
med inbyggd fläkt.
Upptäck Siemens nya inductionAir System.

studioLine

150 
dagar



Oändliga möjligheter börjar här.
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Mer frihet än så här kan man knappast önska sig när det kommer till köksinredning. Siemens inductionAir System  
förenar det bästa av två världar: en överlägsen flexInduction häll och en kraftfull fläkt. En kombination som ger dig  
ännu fler valmöjligheter att skapa ett kök som passar just din dröm. Och när drömmen har blivit verklighet börjar det  
verkligt spännande, när du upptäcker att din matlagning blir ännu enklare med flexInduction. Det här är framtiden  
som flyttar in.
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En kombinerad induktionshäll med fläkt är både vacker, funktionell och flexibel. Det ger dig mer frihet att förverkliga din 
personliga köksplanering där köket är det centrala i hemmet. Vill du hänga en fin lampa ovanför köksön? Inga problem.

Gör om vardagsrummet  
till ett kök, eller gör köket  
till ett vardagsrum.
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Installerat för att spara utrymme.

inductionAir System kräver inte mycket utrymme i underskåpet vilket ger dig 
mer plats över för alla dina köksattiraljer. Hällen är enkel att installera och kan 
kombineras med vanliga standardlådor.
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Siemens induktionshäll med flexInduction ger dig flexibiliteten att kunna använda hela hällen. Använd den som en enda stor 
zon, eller dela upp i flera mindre zoner med ett enkelt knapptryck. Om det inte räcker med en uppvärmningszon kan du lägga 
till ytterligare en så att kastrullen eller stekpannan alltid är jämnt uppvärmd. Kastruller och stekpannor finns i många olika 
former och storlekar. Därför kan det vara praktiskt att kunna ändra storleken på kokzonerna.

Tre värmezoner:  
powerMove plus.

powerMove Plus – justera värmen genom att flytta pannan. 
powerMovePlus gör att du kan dela upp induktionshällen 
i tre olika värmezoner. Från grillning på högsta tempera-
tur längst fram till att hålla maten på värmning längst 
bak. De olika zonerna aktiveras enkelt genom att du 
ställer en kastrull eller en stekpanna på dem.

Exakt styrning med modern design: 
dual lightSlider.

Innovativ dual lightSlider teknologi kombinerar modern 
design med precis värmereglering. Genom en knapp-
tryckning eller genom att dra fingret längs med slidern, 
justerar du enkelt matlagningszonerna. Och när induk-
tionshällen inte är på syns inte heller dual lightSlider.
 

Anpassar sig efter dina 
behov: flexInduction.
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Aldrig mer bränd mat:  
fryingSensor Plus.

Sensorer känner av och mäter temperaturen under hela 
tillagningen så att maten inte bränns vid. När pannan har 
nått önskad värme avger sensorn en signal och pannan 
fortsätter att hålla samma värmegrad, så du kan lugnt 
vända ryggen till hällen.

50 % snabbare tillagningspower:  
Boost-funktionen.

Snabbare tillagning med upp till 50 % mer effekt tack 
vare powerBoost-funktionen.

Ingen risk för att det kokar över: 
cookingSensor Plus.

Slipp kastruller som kokar över eller mat som bränns vid. 
Fäst bara sensorn på kärlet så interagerar den med hällen 
och avger en signal när en viss temperatur har uppnåtts. 
Hällen håller sedan temperaturen på samma nivå under 
hela tillagningen.
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Den bästa ingrediensen  
i din induktionshäll: fläkten.
Den nya integrerade fläkten är inte bara inbyggd och kraftfull, den har även  
andra egenskaper som gör den unik i sitt slag. Till skillnad från traditionella  
fläktar hinner inte ångan eller matoset stiga upp utan försvinner rakt ner  
in i fläkten.
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Fläkten känner automatiskt av matoset: 
climateControl Sensor.

Innovativa climateControl Sensor känner av ångnivå  
och matos under matlagningen och justerar automatiskt 
extraktionstakten. När du är klar sätts ventilationen på 
efterläge tills alla dofter är borta och stängs sedan av  
automatiskt. climateControl Sensor är installerad, helt 
osynlig, inne i fläkten.
 

Effektiv och tyst:  
iQdrive motor.

iQdrive motorn är alltid redo att avlägsna matos.  
Den unika motorn är kolborstfri och har betydligt  
lägre energiförbrukning jämfört med traditionella  
fläktmotorer. Resultatet? iQdrive motorn är både  
hållbar, effektiv och tyst.
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Nya inductionAir System 
från Siemens.
inductionAir System ger största möjliga flexibilitet i köksplanering. Induktions- 
hällen är enkel att installera, kräver inte mycket utrymme och fungerar för både  
recirkulation och frånluft. Innovativ design och funktion när den är som bäst. 
 

comfortDesign

HZ381500
cleanAir-recirkulationsmodul

inductionAir EX877LX33E med recirkulationsluft.

n Synlig enhetsbredd 812 mm
n Urtagsbredd 780 mm
n Rekommenderat bänkskåp min 800 mm

*min. 40

min. 20

min. 600

min. 800

min.
50

min. 50

-0
-0

**198

812520

780+2
490-500+2

Område recirkulations-
modulen eller frånluft.

Den exakta positionen 
bestäms av bänkskivans 
djup.

* Minimiavstånd från 
  hällurtaget till vägg
** Infällnadsdjup

Åtkomst till cleanAir-
recirkulationsmodul

 

min.
100

205

790-
1040

110

595

655
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Utmana studioLine  
i 150 dagar. Pengarna  
tillbaka om vi inte lever  
upp till dina förväntningar.
Vi vill leva upp till dina förväntningar. Därför erbjuder vi ett unikt nöjd kunderbjudande som ger dig tid att sätta dina nya  
studioLine produkter på prov. Du får hela 150 dagars returrätt. Om studioLine produkterna inte lever upp till dina förvänt- 
ningar får du pengarna tillbaka med avdrag för returkostnaden (495 kr per produkt). Allt du behöver göra är att registrera  
dig och dina studioLine produkter senast 14 dagar efter köp, eller för det fall leverans av produkten sker vid ett senare  
tillfälle, 30 dagar efter aktuell leverans. Returnera produkterna inom 150 dagar. 

Läs mer på siemens-home.bsh-group.com/se/studioline

studioLine

150 
dagar
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Anslutning
frånluft.

Tillbehör för frånluft

Alternativ 1 Alternativ 2

min.
100

95

490

480/520/560 
40/80/120 

85/
125/
165 57

95

575/615/655

134

145
77

567

205
95

min.
100

95

490

480/520/560 
40/80/120 

85/
125/
165 57

95

575/615/655

134

145
77

567

205
95

HZ381400 
Övergång för anslutning av flatkanaltillbehör DN 150.

Innehåller: 
1. Rak övergång, vidare anslutning “hona” 95 x 220 mm
2. 90°-krök
3. Förlängningsadaptrar för bänkdjup upp till 750 mm

Tillbehör vid anslutning frånluft, ex. från Naber.
För vidare anslutning från tillbehöret HZ381400, dimension 
220 x 90 mm till 150 mm diameter finns övergångar 
AD852041 och AD852042 som extra tillbehör.
Extra tillbehör för att isolera skarvar: Isoleringstejp AD990090. 
Svensk norm kräver metallrör vid väggenomföring.

AD852041
Övergång med rak anslutning

AD852042 
Övergång med 90º vinkel

AD990090 
Isoleringstejp

1

2
3
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