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Innovatiivinen teknologia ja isommat keittoalueet tarjoavat tilaa makuelämyksille.

Siemens. Tuo tulevaisuuden kotiisi.

Uusi flexInduction  
– älykästä ruoanvalmistusta. 



Uusi flexInduction  
– nauti älykkäästä 
ruoanvalmistuksesta.

Innovatiivinen teknologia ja isommat 
keittoalueet tarjoavat tilaa makuelämyksille.
Induktio on osoittautunut mukavimmaksi tavaksi laittaa 
ruokaa. Mutta se ei riitä meille. Uusissa flexInduction-
keittotasoissa on isommat keittoalueet ja uudet 
älykkäät toiminnot, joiden ansiosta ruoanvalmistus on 
joustavampaa. FlexInduction-keittotasoissa on reilusti 
tilaa elämän yllätyksille. Näistä keittotasoista ovat 
monet unelmoineet. Ja nyt ne ovat täällä.



Elämä on täynnä yllätyksiä. 

Niin ovat myös uudet Siemens flexInduction Plus -keittotasot. 
Kuinka moni haluaa ruokaa? Olipa ruokailijoita kuinka monta tahansa, keittotaso 
sopeutuu tarjoiluihisi. Keittotaso tunnistaa kattilan tai paistinpannun koon. Jos 
astia ulottuu keittoalueen ulkopuolelle, käyttöön otetaan automaattisesti uusia 
keittoalueita, jotta astia kuumenisi tasaisesti. Suurten makuelämysten loihtiminen  
ei ole koskaan ollut niin helppoa kuin se on flexInduction Plus -keittotason avulla.

flexInduction 
Plus



Älykkäitä keittotasoja, joiden 
avulla tunnet täydellisyyden.

Uudet flexInduction-keittotasot tarjoavat lisää  
vapautta arkipäivääsi. FlexInduction Plus-, flexMotion-  
ja cookingSensor Plus -toiminnot auttavat sinua 
toteuttamaan kulinaariset unelmasi – ja antavat  
samalla lisää vapaa-aikaa. 

flexMotion – kaikki kohdat ovat oikeita kohtia.
flexMotion muistaa ruoanvalmistusastian 
kuumennusasetukset, joten sitä voidaan siirtää 
vapaasti keittotasolla. Uuden keittoalueen 
lämpötila mukautetaan automaattisesti.
 
powerMove Plus – säädä lämpötilaa 
paistinpannua siirtämällä.
PowerMove Plus -toiminto jakaa lieden kolmeen  
eri lämpöalueeseen. Paista korkeimmassa
lämpötilassa etuosassa, kypsennä keskiosassa 
ja pidä ruoka lämpimänä takaosassa. Alueet 
aktivoituvat automaattisesti, kun niille asetetaan 
ruoanvalmistusastia.
 

fryingSensor Plus – valvoo  
paistinpannun lämpötilaa.
Sensorit tunnistavat ja mittaavat lämpötilaa koko 
ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei pala 
pohjaan. Kaikentyyppisiä ruokia varten on kiinteät 
lämpötila-asetukset, joten voit rauhassa kääntää 
selän keittotasolle.
 
cookingSensor Plus – yksi huolenaihe vähemmän.
Ruoka kattilassa ei enää kiehu yli, eikä pala pohjaan. 
Kun kiinnität sensorin ruoanvalmistusastiaan, 
keittotaso on siihen yhteydessä. Kun tietty  
lämpötila on saavutettu, sensori antaa signaalin,  
ja ruoanvalmistusastia pysyy tässä lämpötilassa.

dual lightSlider – ohjaa keittotasoa intuitiivisesti.
Uuden dual lightSlider -ohjauksen ansiosta voit 
valita ja yhdistää keittoalueita ja toimintoja toisiinsa  
tyylikkään ja intuitiivisen käyttöliittymän avulla.Kun  
toiminto sammutetaan, se on täysin näkymätön.
 

flexMotion

powerMove 
Plus

fryingSensor 
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cookingSensor 
Plus

dual
lightSlider



Keittotaso, joka suoriutuu monesta tehtävästä.

EX977LVC1E
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi suurta flexZone-aluetta ja yksi  

laajennettava keittoalue, yhteensä viisi 
keittoaluetta

• fryingSensor Plus – paistosensori,  
jossa 5 lämpötila-asetusta

• powerMove Plus

EX275FXB1E
• Panoraamakeittotaso 51 x 91 cm
• touchSlider-ohjaus
• Kaksi suurta flexZone-aluetta, yhteensä  

4 keittoaluetta
• Ajastin jokaiselle keittoalueelle, hälytin
• reStart- ja quickStart -toiminnot

EH875KU12E
• Helppokäyttöinen, värillinen  

TFT-Touchdisplay
• Kattilat voi asettaa tasolle täysin  

vapaasti 48 pienen induktorin ansiosta
• Kattilaa siirrettäessä tehovalinta  

seuraa mukana

Joustavat iQ700-keittotasot ovat täydellisiä kaikista näkökulmista. Niin teknisesti 
kuin esteettisestikin. Uusien Siemens flexInduction-keittotasojen avulla olet aina 
valmiina kaikkeen ja voit vapauttaa luovuutesi keittiössä, milloin vain haluat.

Haasta studioLine 150 päivän ajaksi.
Haluamme vastata odotuksiasi. Siksi saat peräti 150 päivän  
palautusoikeuden. Näin saat rauhassa testata uusia studioLine-kodinkoneitasi.  
Lue lisää ainutlaatuisesta asiakastyytyväisyystarjouksestamme osoitteessa 

siemens-home.fi/studioLine.

studioLine

150 
päivää

flexInduction –  
keittotasot joustavilla keittoalueilla, 90 cm.

freeInduction – keittotaso  
rajattomaan ruoanlaittoon, 80 cm.



EX877LYE3E – myynti aloitetaan 
kesäkuussa 2016
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi joustavaa flexInduction-aluetta,  

yhteensä 4 keittoaluetta – flexInduction Plus
• flexMotion – mahdollistaa kattiloiden  

siirtämisen vapaasti
• fryingSensor Plus – paistosensori,  

jossa 5 lämpötila-asetusta
• cookingSensor Plus – keittosensori
• powerMove Plus

EX877LYC1E
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi joustavaa flexInduction-aluetta,  

yhteensä 4 keittoaluetta – flexInduction Plus
• flexMotion – mahdollistaa kattiloiden  

siirtämisen vapaasti
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa  

5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus

EX877LEC1E
• dual lightSlider -ohjaus
• Yksi joustava flexInduction-alue,  

yhteensä 4 keittoaluetta
• fryingSensor Plus – paistosensori,  

jossa 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus.

EX777LEC1E
• 70 cm keittotaso 60 cm keittotason asennusmitoilla
• dual lightSlider -ohjaus
• Yksi joustava flexInduction-alue, yhteensä 4 keittoaluetta
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus

flexInduction – keittotasot  
joustavilla keittoalueilla, 80 cm.

flexInduction, 70 cm.



EX907LVC1E
• 90 cm
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi suurta flexZone-aluetta ja  

yksi laajennettava keittoalue, yhteensä  
viisi keittoaluetta

• fryingSensor Plus – paistosensori,  
jossa 5 lämpötila-asetusta

• powerMove Plus

EX807LYC1E
• 80 cm
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi joustavaa flexInduction-aluetta,  

yhteensä 4 keittoaluetta – flexInduction Plus
• flexMotion – mahdollistaa kattiloiden s 

iirtämisen vapaasti
• fryingSensor Plus – paistosensori, 

jossa 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus

EX607LYC1E
• 60 cm
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi joustavaa flexInduction-aluetta,  

yhteensä 4 keittoaluetta – flexInduction Plus
• flexMotion – mahdollistaa kattiloiden  

siirtämisen vapaasti
• fryingSensor Plus – paistosensori,  

jossa 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus

EX677LYC1E
• dual lightSlider -ohjaus
• Kaksi joustavaa flexInduction-aluetta,  

yhteensä 4 keittoaluetta – flexInduction Plus
• flexMotion – mahdollistaa kattiloiden  

siirtämisen vapaasti
• fryingSensor Plus – paistosensori, 

 jossa 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus

EX677LEC1E
• dual lightSlider -ohjaus
• Yksi joustava flexInduction-alue,  

yhteensä 4 keittoaluetta
• fryingSensor Plus – paistosensori,  

jossa 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus

planoDesign – keittotason pinta asennetaan samaan 
tasoon työtason kanssa.

flexInduction –  
keittotasot joustavilla keittoalueilla, 60 cm.
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