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Siemens. Fremtiden flytter inn.

Et genialt trekk – induksjonstopp 
med innebygd ventilator.
Oppdag Siemens nye inductionAir System.

studioLine

150 
dager



Uendelige muligheter starter her.
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Mer frihet enn dette kan man knapt ønske seg når det gjelder kjøkkeninnredning. Siemens inductionAir System  
forener det beste fra to verdener: En overlegen flexInduction platetopp og en kraftfull ventilator. En kombinasjon  
som gir deg enda flere valgmuligheter til å lage et kjøkken som passer til akkurat din drøm. Og når drømmen er  
blitt virkelighet begynner det å bli ordentlig spennende når du oppdager at matlagingen din blir enda enklere  
med flexInduction. Dette er fremtiden som flytter inn.
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En kombinert induksjonstopp med ventilator er både vakker, funksjonell og fleksibel. Det gir deg mer frihet til å realisere  
din personlige kjøkkenplanlegging der kjøkkenet er det sentrale i hjemmet. Vil du ha en fin lampe over kjøkkenøyen?  
Ikke noe problem.

Gjør om stuen til kjøkken eller 
gjør kjøkkenet om til stue.
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Installert for å spare plass.

inductionAir System krever ikke mye plass i underskapet. Det gir deg mer  
plass til overs for alt kjøkkenutstyret ditt. Platetoppen er enkel å installere  
og kan kombineres med vanlige standardskuffer.
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Siemens induksjonstopp med flexInduction gir deg fleksibilitet til å kunne bruke hele platetoppen. Bruk den som én stor 
sone, eller del den opp i flere mindre soner med et enkelt tastetrykk. Hvis det ikke er nok med en oppvarmingssone, kan du 
legge til ytterligere en slik at kasserollen eller stekepannen alltid er jevnt oppvarmet. Kasseroller og stekepanner finnes i 
mange ulike former og størrelser. Derfor kan det være praktisk å kunne endre størrelsen på kokesonene.

Tre varmesoner:  
powerMove plus.

powerMove Plus – juster varmen ved å flytte pannen.  
powerMove Plus gjør at du kan dele opp platetoppen i tre 
ulike varmesoner. Fra grilling på høyeste temperatur lengst 
fremme til å holde maten varm lengst bak. De ulike sonene 
aktiveres enkelt ved at du setter en kasserolle eller en 
stekepanne på dem.

Presis styring med moderne design: 
dual lightSlider.

Innovativ dual lightSlider-teknologi kombinerer moderne 
design med nøyaktig varmeregulering. Du justerer enkelt 
matlagingssonene med et tastetrykk eller ved å dra  
fingeren langs glidebryteren. Og når induksjonstoppen 
ikke er på synes ikke heller ikke dual lightSlider.
 

Tilpasser seg til dine 
behov: flexInduction.
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Aldri mer brent mat:  
fryingSensor Plus.

Sensorer registrerer og måler temperaturen under hele 
matlagingen slik at maten ikke blir brent. Når pannen  
har oppnådd ønsket varme avgir sensoren et signal, og 
gryten fortsetter å holde samme varmegrad slik at du  
lett kan vende ryggen til platetoppen.

50 % raskere tilberedningseffekt:  
Boost-funksjonen.

Raskere tilberedning med opptil 50 % mer effekt ved 
hjelp av powerBoost-funksjonen.

Ingen risiko for at det koker over:  
cookingSensor Plus.

Unngå kasseroller som koker over eller mat som blir brent. 
Bare fest sensoren på kokekaret så interagerer den med 
platetoppen og avgir et signal når en viss temperatur er 
oppnådd. Platetoppen holder deretter temperaturen på 
samme nivå under hele tilberedningen.
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Den beste ingrediensen i din 
induksjonstopp: Ventilatoren.
Den nye integrerte ventilatoren er ikke bare innebygget og kraftfull, den har 
også andre egenskaper som gjør det unik i sitt slag. I motsetning til tradisjonelle 
ventilatorer rekker ikke dampen eller matosen å stige opp, men forsvinner rett 
ned i ventilatoren.
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Ventilatoren registrerer automatisk  
matosen: climateControl Sensor.

Den innovative climateControl Sensor registrerer damp-
nivå og matos under matlagingen og justerer automatisk 
ekstraksjonstakten. Når du er ferdig settes ventilasjonen  
i etterposisjon til all lukt er borte og stenges deretter av 
automatisk. climateControl Sensor er installert helt  
usynlig inne i ventilatoren.
 

Effektiv og stillegående:  
iQdrive motor.

iQdrive-motoren er alltid redo til å fjerne matos.  
Den unike motoren er kullbørstefri, og har betydelig  
lavere energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle 
ventilatormotorer. Resultat? iQdrive-motoren er både 
holdbar, effektiv og stillegående.
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Nye inductionAir  
System fra Siemens.
inductionAir System gir størst mulig fleksibilitet i kjøkkenplanlegging.  
Induksjonstoppen er enkel å installere, tar ikke mye plass og fungerer både  
for resirkulasjon og fraluft. Innovativ design og funksjon på sitt beste.
 

comfortDesign

HZ381500
cleanAir-resirkulasjonsmodul

inductionAir EX877LX33E med resirkulasjonsluft.

n Synlig enhetsbredde 812 mm
n Uttaksbredde 780 mm
n Anbefalt benkeskap 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 resirkulasjons-
modulen eller fraluft.

Den eksakte posisjonen 
bestemmes av benke- 
skivens dybde.

* Minimumsavstand  
ra platetopputtaket  
til vegg

** Innfellingsdybde

Tilgang til cleanAir  
resirkulasjonsmodul

 

min.
100

205

790-
1040

110

595

655
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Prøv studioLine i  
150 dager. Pengene  
tilbake hvis vi ikke leverer 
opp til forventningene.
Vi vil leve opp til forventningene dine. Derfor tilbyr vi et unikt fornøyd kunde-tilbud som gir deg tid til å sette de  
nye studioLine-produktene på prøve. Du får hele 150 dagers returrett. Hvis studioLine-produktene ikke lever opp  
til forventningene dine, får du pengene tilbake med fratrekk for returkostnaden (650 kr per produkt). Alt du trenger  
å gjøre er å registrere deg og studioLine-produktene dine senest 14 dager etter kjøpet, eller i de tilfeller der levering  
av produktet skjer ved et senere tilfelle, 30 dager etter levering. Returner produktene innen 150 dager.

Les mer på siemens-home.bsh-group.com/no/studioline

studioLine

150 
dager
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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

Installasjon 
for utluft.

Tilbehør for utlufting

Alternativ 1 Alternativ 2

HZ381400 
Overgang for tilkobling av rett kanal tilbehør DN 150.

Inkludert: 
1. Koblingselementer for en 220 x 90 mm rett kanal. 
2. 90° fordeler
3. Tre monterbare dype adaptere for benkeplate dybde 
 fra 600 mm til 750 mm

1

2
3

Tilbehør for tilkobling til utluft.
For videre tilkobling av tilbehøret HZ381400, dimensjon 
220 x 90 til 150 mm i diameter finnes to forskjellige adaptere 
AD852041 og AD852042 som ekstra tilbehør. 
Tilleggsutstyr for isolasjonsledd: Isoleringstejp AD990090.

AD852041
Overgang med rett tilkobling

AD852042 
Overgang med 90º vinkel

AD990090 
Isoleringstejp
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