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Siemens. Tuo tulevaisuuden kotiisi.

Nerokas veto – induktiokeittotasoon 
integroitu liesituuletin.
 Koe uusi Siemens inductionAir System.

studioLine

150 
päivää



Loputtomat mahdollisuudet  
alkavat tästä.
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Kun kyse keittiön sisustamisesta, enemmän vapautta tuskin voisi toivoa. Siemens inductionAir System yhdistää kahden 
maailman parhaat puolet: ylivoimainen flexInduction-keittotaso ja tehokas liesituuletin. Tämän yhdistelmän ansiosta saat 
enemmän valinnanvaraa luoda unelmiesi keittiön. Kun unelmasta on tullut totta, alkaa mielenkiintoinen osa, kun 
huomaat, että flexInduction helpottaa ruoanvalmistusta. Juuri silloin tulevaisuus tulee kotiisi.

3



Induktiokeittotason ja liesituulettimen yhdistelmä on kaunis, toimiva ja monikäyttöinen. Saat enemmän vapautta  
suunnitella keittiösi ja nostaa sen kodin keskipisteeksi. Haluatko ripustaa upean valaisimen keittiösaarekkeen yläpuolelle?  
Se onnistuu.

Muuta olohuone keittiöksi  
tai keittiö olohuoneeksi.
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Asennettu säästämään tilaa.

inductionAir System ei vie tilaa alakaapista, joten sinne jää enemmän  
tilaa keittiötarvikkeille. Keittotaso on helppo asentaa. Voit käyttää  
tavallisia laatikoita.

5



Koko Siemens flexInduction -keittotason pintaa voi käyttää ruoanvalmistukseen. Se toimii yhtenä laajana keittoalueena,  
tai sen voi jakaa useiksi pienemmiksi keittoalueiksi yhdellä valitsimella. Jos yksi keittoalue ei riitä, voit lisätä keittoalueita, 
jotta kattila tai paistinpannu kuumenee aina tasaisesti. On olemassa eri muotoisia ja kokoisia kattiloita sekä paistinpannuja. 
Siksi on käytännöllistä, että keittoalueiden koko sopeutuu keittoastian mukaan.

Kolme kuumennusaluetta:  
powerMove plus.

powerMove Plus – säädä lämpötilaa paistinpannua  
siirtämällä. powerMove Plus tekee mahdolliseksi keittotason 
jakamisen kolmeksi kuumennusalueeksi. Grillaa täydellä  
teholla etuosassa ja pidä ruoka lämpimänä takaosassa. Eri  
alueet aktivoituvat, kun asetat kattilan tai paistinpannun  
niiden päälle.

Tarkkaa ohjausta ja nykyaikaista 
muotoilua: dual lightSlider.

Innovatiivisessa dual lightSlider -teknologiassa nykyai-
kainen muotoilu yhdistyy tarkkaan lämmön säätämiseen. 
Säädät keittoalueita painamalla painiketta tai vetämällä 
sormea liukusäätimen päällä. Jos induktiokeittotaso ei 
ole toiminnassa, myös dual lightSlider pysyy piilossa.
 

flexInduction 
mukautuu tarpeisiisi.
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Ei enää palanutta ruokaa:  
fryingSensor Plus.

Sensorit tunnistavat ja mittaavat paistinpannun pohjan 
lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei 
pala pohjaan. Kun paistinpannu on saavuttanut halutun 
lämpötilan, sensori lähettää signaalin ja paistinpannun 
lämpötila pysyy tasaisena, joten voit rauhassa kääntää 
selän keittotasolle.

powerBoost-toiminto;  
50 % enemmän tehoa.

Nopeampaa ruoanvalmistusta; powerBoost -toiminnon 
ansiosta, keittoalueen tehoa voidaan lisätä jopa 50 %.

Ei ylikiehumisen vaaraa:  
cookingSensor Plus.

Ruoka kattilassa ei enää kiehu yli, eikä pala pohjaan.  
Kun kiinnität sensorin ruoanvalmistusastiaan, keittotaso 
on siihen yhteydessä. Kun asetettu lämpötila on saavu-
tettu, sensori antaa signaalin. Tämän jälkeen lämpötila 
pysyy samana koko ruoanvalmistuksen ajan.
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Induktiokeittotasosi paras 
ystävä: liesituuletin.
Uusi induktiotasoon integroitu liesituuletin ei ole pelkästään tyylikäs ja tehokas. 
Se on ainutlaatuinen myös muiden ominaisuuksiensa ansiosta. Perinteisistä  
liesituulettimista poiketen höyry tai ruoankäry ei nouse ylös vaan se katoaa  
suoraan liesituulettimeen.
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Liesituuletin tunnistaa ruoankäryn  
automaattisesti: climateControl Sensor.

Innovatiivinen climateControl Sensor tunnistaa höyryn ja 
ruoankäryn määrän ruoanvalmistuksen aikana ja säätää 
automaattisesti tehon sopivalle tasolle. Kun olet valmis, 
liesituuletin siirtyy jälkikäynnille, kunnes kaikki hajut  
ovat poissa. Tämän jälkeen virta katkeaa automaattisesti. 
climateControl Sensor toimii näkymättömissä liesituulet-
timen sisällä.
 

Tehokas ja hiljainen:  
iQdrive-moottori.

iQdrive-moottori on aina valmis poistamaan ruoankäryn. 
Tässä ainutlaatuisessa moottorissa ei ole hiiliharjoja.  
Se kuluttaa paljon vähemmän energiaa kuin perinteiset 
liesituuletinmoottorit. Tulos? iQdrive-moottori on  
kestävä, tehokas ja hiljainen.
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Uusi Siemens  
inductionAir System.
inductionAir System tuo keittiösuunnitteluun suurimman mahdollisen joustavuuden. 
Induktiokeittotaso on helppo asentaa eikä vaadi paljoa tilaa. Liesituuletin toimii 
sekä kierrättävänä että ilman ulos puhaltavana. Innovatiivista muotoilua ja  
toimivuutta parhaimmillaan. 
 

comfortDesign

HZ381500
cleanAir -kierrätysmoduuli

inductionAir EX877LX33E, kiertoilmatoimintaisena.

n Yksikön näkyvä leveys 812 mm
n Asennusaukon leveys 780 mm
n Kaappisuositus vähintään 800 mm
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Kierrätysmoduulille  
tai poistoilmalle  
varattu alue.

Tarkka sijainti määräytyy 
pöytälevyn syvyyden  
mukaan.
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Haasta studioLine  
150 päivän ajaksi.  
Saat rahasi takaisin,  
jos et ole tyytyväinen.
Haluamme vastata odotuksiasi. Siksi teemme ainutlaatuisen asiakastyytyväisyystarjouksen, jonka ansiosta voit rauhassa  
testata studioLine-kodinkoneitasi. Saat 150 päivän palautusoikeuden. Jos studioLine-kodinkoneet eivät vastaa odotuksiasi, 
saat rahasi takaisin palautuskustannuksilla vähennettynä (50 euroa/tuote). Sinun tarvitsee vain rekisteröityä ja rekisteröidä 
studioLine-tuotteesi 14 päivän kuluessa ostamisesta, tai jos tuote toimitetaan myöhemmin, 30 päivän kuluessa sen  
vastaanottamisesta. Voit palauttaa tuotteet 150 päivän kuluessa.

Lue lisää osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi/studioline

studioLine

150 
päivää
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Hormiliitäntä.

Lisävarusteet, jotka tarvitaan hormiliitäntään
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HZ381400 
Lisävaruste hormiliitäntää varten.

Pakettiin sisältyy: 
1. Sovitin 95 x 220 mm ilmanohjauskanavaan
2. 90° jakaja
3. Sovittimet (3 kpl) eri syvyisille työtasoille aina 750 mm saakka 1

2
3
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