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Innovation  
Med produkter från studioLine serien tillagar du underbara rätter enklare och 
bekvämare än någonsin tidigare. Nya smarta funktioner ger dig möjligheten 
att skapa perfekt resultat.  

Kompetens  
studioLine serien säljs endast hos certifierade köksbutiker. De genomgår 
kontinuerligt en gedigen produktutbildning och har lång erfarenhet av 
köksplanering. 

Som studioLine kund får du bland annat direktnummer till våra professionella 
produktrådgivare, tips och inspiration kring dina produkter och exklusiva 
erbjudanden.

Service  
Bra service gör livet enklare. Trygg assistans och kompetens till köket står 
färdigt enligt dina önskemål.

Utmana studioLine i 150 dagar.  

Vi vill leva upp till dina förväntningar. Därför erbjuder vi dig 
ett unikt kunderbjudande som ger dig tid att sätta dina nya 
studioLine produkter på prov. Du får hela 150 dagars returrätt. 
Allt du behöver göra är att registera dig och dina Siemens 
produkter i My Siemens. Läs mer om erbjudandet och villkoren 
på sidan 42.

My Siemens – mer av allt.  
 
Förutom det unika kunderbjudandet som ger dig tid att 
prova dina nya studioLine produkter i 150 dagar, så vill vi ge 
dig som kund mer av allt. Mer service. Mer inspiration. Mer 
trygghet. Registrera dig på siemens-home.bsh-group.com/se/
mysiemenshome för att ta del av exklusiva förmåner.

Läs mer om studioLine på vår hemsida.

studioLine

150 
dagar

My Siemens

Gör om köket till en stjärnkrog
med studioLine från Siemens.
Filosofin bakom Siemens studioLine serie är mycket enkel: bara 
det bästa av allt. Vi har utvecklat en serie premium-produkter för 
dig som vill ha en perfekt balans mellan innovation och stilren, 
tidlös design.   
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Köksanpassade lösningar.
Andrea Balonier vet hur man 
skapar ett kök. Hon har jobbat 
många år som köksdesigner och 
hennes utmaning var inte bara att 
sammanställa alla idéer, utan också 
att sätta fokus på kökets dolda hjältar: 
inbyggnadslösningarna. Tack vare 
deras flexibilitet kan du ställa dem där 
det passar dig.

ANDREA BALONIER
köksdesigner från Tyskland

Köket: en spegelbild av din 
personlighet.
Fabrice Fouillet är arkitekturfotograf 
och ser på världen genom lite andra 
ögon – kameralinsen. För honom är 
de tre inbyggnadskompetenserna lika 
viktiga. Utan rätt design kommer inte 
ens den bästa innovation till sin rätt – 
och har inget värde om den inte är ett 
perfekt komplement till ditt kök. 

FABRICE FOUILLET
arkitekturfotograf från Frankrike

Design blir aldrig omodernt.
Med designsystrarna Katriina och 
Anna-Riikka Nuutinen blir det design 
upphöjt till två. De lyfter fram vikten 
av utsidan och de små detaljer som 
fullbordar kökets utseende. För dem 
är utseende och känsla en mycket 
viktig aspekt – inte bara för köket, 
utan för alla delar av livet. 

KATRIINA OCH ANNA-RIIKKA NUUTINEN
inredningsdesigners från Finland

Innovation enligt din smak.
För Jos Timmer är matlagning inte 
bara ett jobb, utan en passion. Han 
arbetar som kock och fokuserar 
på de funktionella aspekterna av 
utrymme och produkter – han lämnar 
inget åt slumpen när det gäller 
matlagningsprocessen. 

JOS TIMMER
kock från Nederländerna

Design                          I n
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ovation                           L
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Inbyggnads-
kompetens

Gör varje dag speciell.
Skapa nya möjligheter i köket med Siemens innovativa 
inbyggnadsserie. 

Produkterna utmärker sig på tre olika sätt: genom 
exceptionell teknologi, iögonfallande design och de 
senaste inbyggnadslösningarna.

Siemens satte samman en grupp kreativa och visionära
människor från helt olika yrkesområden. Deras uppgift 
var att samarbeta och inspirera varandra att spränga 
gränserna och gå ett steg längre. Efter att ha sammanställt 
alla idéer tog ett kök form, som är lika ovanligt som 
extraordinärt.

Läs mer om de fem gruppmedlemmarna, deras unika 
visioner och projektet: siemens-home.bsh-group.com/se
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Titta in i ditt kylskåp från matbutiken.
Med hjälp av kameror i kylskåpet kan du kontrollera kylens 
innehåll från jobbet eller matbutiken. Undrar du om det 
finns mjölk hemma? Då tar du bara upp mobilen och tittar in 
i kylen (KG36NHI32). Du kan även ändra inställningarna för 
kylskåpet samt sätta på eller stänga av det. Perfekt om du är 
på landet eller ute och reser.

Låt framtiden komma 
in i ditt hem.
Nu kopplar Home Connect tekniken ihop dina vitvaror med tjänster 
via olika partners – och du får ett uppkopplat hem. Varför inte fråga 
Alexa när din Home Connect ugn har din middag klar? Eller när du 
haft en dålig nattsömn, så skickar din pulsklocka information till 
espressomaskinen om en dubbel espresso. 

Det uppkopplade hemmet skapar helt nya möjligheter och berikar 
ditt dagliga liv. Öppna upp för en innovativ livsstil och låt framtiden 
komma in i ditt hem.

IFTTT
Alla dina Siemens vitvaror med Home 
Connect kan du koppla till olika scenarion 
med hjälp av appen IFTTT. Använd 
befintliga scenarion i IFTTT-appen eller 
skapa egna, till exempel: ”förvärm ugnen 
när jag går från jobbet” eller ”starta 
diskmaskinen varje kväll när jag går och 
lägger mig”.

Hur har du sovit i natt? Krävs det en 
enkel eller dubbel espresso för att du 
ska vara redo för dagen? 
Pulsklockan kan berätta för din Siemens 
espressomaskin med Home Connect hur 
bra du har sovit. Kaffemaskinen doserar 
kaffets styrka utefter din sömn. 

Amazon Alexa
”Alexa, fråga Home Connect ugnen 
när min middag är klar”. Gör dig redo för 
ett nytt sätt att leva. Nu kan du inte bara 
styra dina Siemens Wi-Fi vitvaror via din 
mobil eller surfplatta. Du kan även styra 
dem med röstkommandon till Amazon 
Alexa. 

Med bara några ord kan du kontrollera 
statusen på din tvätt, förvärma ugnen 
eller få ditt favoritkaffe. Du behöver bara 
säga ”Alexa”.

“Alexa, säg till Home Connect ugnen att 
sättas till 120 grader.”

Checka in hemma, 
när du är borta.
Med nya innovationer uppstår nya möjligheter. Styr 
Siemens vitvaror med appen Home Connect var du än 
är, vad du än gör. Kombinationen av Wi-Fi-anslutna 
vitvaror, smart programvara och den intuitiva Home 
Connectappen ger mängder av möjligheter som 
förenklar i vardagen, så att du kan ägna mer tid åt det 
du verkligen gillar att göra. 

Home Connect

Titta in i ditt kylskåp från matbutiken. 
Undrar du om det finns mjölk hemma? Med hjälp av 
kameror i kylskåpet KG36NHI32 kan du kontrollera 
kylens innehåll från jobbet eller matbutiken i mobilen. 
Du kan även ändra inställningarna för kylskåpet samt 
sätta på eller stänga av det. Perfekt om du är på 
landet eller ute och reser.
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Home Connect i samarbete med Amazon Alexa och IFTTT. Amazon Alexa finns idag på engelska och kan köpas i utvalda butiker 
eller online. Appen IFTTT är på engelska och du laddar ner den gratis via Google Play Store eller App Store.
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Bra Bäst

Bättre Proffs

Snabbt och enkelt med 
induktionshäll, därtill en 
assisterande ugn och en 
tyst diskmaskin med inre 
belysning.

Slipp vidbränd mat – stek-
sensorer håller dig på banan. 
Ugnen är självrengörande och 
kan laga mat på halva tiden. 
Diskmaskinen öppnas med ett 
tryck med handen – allt för 
att modern design ska få ta 
plats i ditt kök.

Flexibel placering av kärlen 
på flexInduktion, slipp 
göra rent ugnen – den har 
självrengöring. Diskmaskinen 
torkar extra torrt med hjälp 
av Zeolith® och projicerar 
disktiden på golvet. 

Flexibel placering av 
kärlen på en extra bred 
flexInduktionshäll, ugn med 
alla kombinationsmöjligheter 
såsom pulseSteam och 
inbyggd mikrovågsugn. 
Extra tyst diskmaskin med 
motordriven öppning av 
luckan samt Home Connect – 
kan styras via app.

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se

HB478GCB0S   12 999 kr
Svart/blackSteel  

HB478GCW0S  12 999 kr
Vit/blackSteel  

• Digital display och belysta 
 cylindervred
• 71 l, softClose – dämpar 
 stängningen av luckan
• activeClean – automatiskt pyrolys-
 program för ugnsrengöring
• 9 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, 
 temp.intervall 30–275°C
• Stektermometer

HM876GDB6S   23 499 kr
Svart/blackSteel  

HM876GDW6S   23 499 kr
Vit/blackSteel     

• TFT touchdisplay Medium med 
 klartext
• 67 l, softMove – mjukstängande/
 öppnande lucka 
• activeClean – automatiskt pyrolys-
 program för ugnsrengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-
 funktionen som kortar ner 
 tillagningstiden upp till 50 %
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermo-
 meter med tre mätpunkter
• cookControl Plus – automatik-
 program med färdiga matlagnings-
 recept och guidning till perfekt 
 resultat
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app

HB876GDB6S   18 699 kr
Svart/blackSteel 

HB876GDW6S  18 699 kr
Vit/blackSteel  

• TFT touchdisplay Medium med 
 klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/
 öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolys-
 program för ugnsrengöring
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermo-
 meter med tre mätpunkter
• cookControl Plus – automatik-
 program med färdiga matlagnings-
 recept och guidning till perfekt 
 resultat
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app

HN878G4B6S     34 699 kr
Svart/blackSteel 

HN878G4W6S   34 699 kr
Vit/blackSteel  

• TFT touchdisplay Plus med klartext
• 67 l, softMove – mjukstängande/
 öppnande lucka 
• activeClean – automatiskt pyrolys-
 program för ugnsrengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-
 funktionen som kortar ner 
 tillagningstiden upp till 50 %
• pulseSteam – ångpuffar som ger 
 krispig utsida och behåller 
 saftigheten
• 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermo-
 meter med tre mätpunkter
• bakingSensor – ugnen känner själv 
 när brödet är färdiggräddat
• cookControl Plus – autoprogram
 med guidning för perfekt resultat
• Utdragbar skena, en nivå – 
 underlättar att ta ur och sätta i 
 plåtar
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app

SN836X00ME  12 199 kr

SX836X00ME  12 199 kr
Hög modell  

• Ljudnivå: 44 dB
• 14 kuvert, energiklass: A++
• varioFlex korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• machineCare – ett specialprogram 
 som håller din maskin i trim
• extraDry – för extra torr disk
• emotionLight – inre belysning
• infoLight – lampa på golvet 
 indikerar att diskmaskinen är 
 igång

SN858D03TE     16 499 kr

SX858D03TE     16 499 kr
Hög modell      

• Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 
 42 dB)
• 14 kuvert, energiklass: A+++
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med 
 perfekt torkning
• machineCare – ett specialprogram 
 som håller din maskin i trim
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös 
 öppning

SN858X03TE  14 599 kr

SX858X03TE 
Hög modell  14 599 kr  

• Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 
 42 dB)
• 14 kuvert, energiklass: A+++
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• machineCare – ett special-
 program som håller din maskin 
 i trim
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med 
 perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet

SN858D16TE     18 299 kr

SX858D16TE      18 299 kr
Hög modell   

• Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 
 40 dB)
• 14 kuvert, energiklass: A+++
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med 
 perfekt torkning
• machineCare – ett specialprogram 
 som håller din maskin i trim
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös 
 öppning
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app

ED677FSB1E  60 cm 11 499 kr

• comfortDesign, styrs med 
 touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 
 1 combiZone
• 2-steg powerMove
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

EX877LYV1E 80 cm  24 099 kr
comfortDesign

EX807LYV1E 80 cm  24 099 kr
planoDesign

• Styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 
 utvidgbara flexInductionzoner – 
 flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att 
 fritt flytta kokkärlet
•  fryingSensor Plus – stekSensor 
 med 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk 
 värmereglering i tre steg
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app
•  cookConnect – gör det möjligt att 
 styra fläkten direkt från hällen

EX677LYV1E  60 cm   18 699 kr
comfortDesign

EX607LYV1E  60 cm   18 699 kr
planoDesign

• Styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 
 2 utvidgbara flexInductionzoner – 
 flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att 
 fritt flytta kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor 
 med 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk 
 värmereglering i tre steg
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app
• cookConnect – gör det möjligt att 
 styra fläkten direkt från hällen
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

EX977KXX1E 90 cm  29 199 kr
comfortDesign

EX907KXX1E 90 cm  29 199 kr
planoDesign

• Styrning med fullTouch TFT Display
• 5 induktionszoner, varav 3 
 utvidgbara flexInductionzoner 
• fryingSensor Plus – steksensor 
 med 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk 
 värmereglering i tre steg
• cookingSensor Plus – slipp 
 kastruller som kokar över eller 
 mat som bränns vid
• Home Connect – trådlös fjärr-
 styrning via app
• cookConnect – gör det möjligt att 
 styra fläkten direkt från hällen
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka
• reStart/quickStart

Paketförslag – Siemens studioLine.



1110

Inbyggnadsugn med digital display och belysta cylindervred

iQ500 iQ500

Inbyggnadsugn med TFT touchdisplay Medium med klartext

iQ700 iQ700 iQ700

Inbyggnadsugn med TFT display Small med klartext

iQ700 iQ700

HB437GCB0S Svart/blackSteel  10 599 kr
HB437GCW0S Vit/blackSteel  10 599 kr

• Digital display och belysta cylindervred
• 71 l, softClose – dämpar stängningen av luckan
• ecoClean Rear – enklare rengöring tack vare 
 speciell panel på bakvägg
• 7 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, temp.intervall 
 30–275°C
• coolStart – tillaga enkelt fryst mat snabbt, utan 
 förvärmning
• Stektermometer

HB876GDB6S  Svart/blackSteel 18 699 kr
HB876GDW6S  Vit/blackSteel 18 699 kr

• TFT touchdisplay Medium med klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermometer med 
 tre mätpunkter
• cookControl Plus – autoprogram med guidning 
 för perfekt resultat
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

HB478GCB0S  Svart/blackSteel 12 999 kr
HB478GCW0S  Vit/blackSteel 12 999 kr

• Digital display och belysta cylindervred
• 71 l, softClose – dämpar stängningen av luckan
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• 9 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, temp.intervall 
 30–275°C
• coolStart – tillaga enkelt fryst mat snabbt, utan 
 förvärmning
• Stektermometer

HM876GDB6S  Svart/blackSteel 23 499 kr
HM876GDW6S  Vit/blackSteel 23 499 kr

• TFT touchdisplay Medium med klartext
• 67 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen 
 som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 
 5 effektlägen: 90–800 W
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermometer med 
 tre mätpunkter
• cookControl Plus – autoprogram med guidning 
 för perfekt resultat
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

HR876GDB6S Svart/blackSteel 21 399 kr

• TFT touchdisplay Medium med klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för  
 ugnsrengöring
• pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida 
 och behåller saftigheten
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermometer med 
 tre mätpunkter
• cookControl Plus – autoprogram med guidning 
 för perfekt resultat
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

HB874GCB1S  Svart/blackSteel 16 099 kr
HB874GCW1S  Vit/blackSteel 16 099 kr

• TFT display Small med klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• Stektermometer

HB834GCB1S Svart/blackSteel 13 399 kr

• TFT display Small med klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• ecoClean Plus – ytbeläggning som absorberar 
 och bryter ned smuts, minskar obehaglig lukt 
 och underlättar rengöringen
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• Stektermometer

Bästa tillbehören

HZ327000  1 520 kr

• Bak- och pizzasten med brödspade av bokträ 
• Lämplig för pizza, bröd och djupfrysta 
 bakprodukter 
• Pizzastenen kan rengöras med activeClean – 
 pyrolys självrengöring

HZ631010  559 kr 

• Plåt med högkvalitativ nonstick-beläggning, 
 behöver inte smörjas före användning 
• Bakprodukter släpper lätt ifrån plåten, som 
 därför är enkel att rengöra 
• Tål temperaturer upp till 300°C 
 (ej pyrolysbeständig)
• Passar iQ700 inbyggnadsugnar och kompaktugnar

HZ638370   1 520 kr

• Fullt utdragbara teleskopskenor på 3 nivåer 
 med stoppfunktion
• Pyrolysbeständiga 
• Passar till iQ700 ugnar utan mikro

HZ538000   740 kr

• varioClip teleskoputdrag, 1 nivå
• Kan enkelt flyttas till annan nivå
• Passar till iQ500 ugnar

4D varmluft.
Alla iQ700 ugnar har 4D varmluft. En innovativ 
teknologi i ugnens fläktmotor som ger jämn 
värme i hela ugnen. Dina rätter blir tillagade 
på bästa sätt, oavsett på vilken nivå i ugnen du 
placerar maträtten.

Slow food, snabbt. 
Upp till 50 % kortare tillagningstid med 
varioSpeed i iQ700-seriens inbyggnadsugnar.

iQ500 LCD display
Styrs med belysta cylindervred med 
lightControl.

iQ700 TFT touchdisplay Medium 
med klartext
Storlek 90 x 30 mm, bekväm och enkel 
navigering via interaktiv meny.

iQ700 TFT touchdisplay Plus 
med klartext
Storlek 140 x 40 mm, bekväm och enkel 
navigering via stor interaktiv meny.

iQ700 TFT display Small med klartext
Storlek 68 x 20 mm, styrs via 
touchknappar.

varioSpeed – dubbelt så snabbt.
Genom att kombinera den innovativa 
mikrofunktionen varioSpeed med 
de vanliga ugnsfunktionerna kortar 
du ner tillagningstiden med upp till 
50 % – och får ändå samma utmärkta 
resultat.

activeClean – ugnen som rengör 
sig själv.
Pyrolysprogrammet activeClean gör 
ugnen skinande ren. Rester förvandlas 
till aska under hög temperatur. Sedan 
är det bara att torka ur askan med en 
trasa. Inga kemikalier behövs.

Med Siemens inbyggnadsserie iQ700 får ditt 
kök en stilren, modern och tidlös design. 
Eftersom produkterna harmoniserar optimalt 
med varandra kan du placera dem precis som 
du vill. Och du får inte bara fantastisk design 
utan även innovativ teknologi.

Inbyggnadsugnar

11

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
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Helautomatisk espressomaskin

iQ700

CT836LEB6 45 cm, Svart/blackSteel 31 599 kr

• Färg TFT-display
• sensoFlow System – innovativt värmesystem
 serverar snabbt perfekt kafe varje gång
• oneTouch DoubleCup – brygg och servera två
 koppar kaffe, cappuccino eller latte macchiato
 i ett moment
• silentCeram Drive – keramisk kaffekvarn
• Vattenpump med 19 bars tryck
• autoMilkClean – automatisk rengöring av 
 mjölksystemet med ånga efter varje användning
• Helautomatiskt rengörings- och 
 avkalkningsprogram
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

TZ80002 Avkalkningstabletter, 3 omgångar
TZ80001 Rengöringstabletter, 10 st

Sous-vide vakuumlåda

iQ700

BV830ENB1 Svart 25 399 kr

• Höjd 14 cm, vakuumkammare: BxL: 21 x 27,5 cm
• Vakuumlåda för Sous-vide, placera plastpåse 
 med ingrediens och låt maskinen vakuumförsegla 
 innehållet
• 3 nivåer av vakuumförsegling
• Push & Pull-öppning utan handtag
• 50 st normala och 50 st stora vakuumpåsar ingår 

Vakuumeringspåsar: 
HZ66D910 Normal, 180 x 200 mm (100 st) 
HZ66D920 Stor, 240 x 350 mm (100 st)

Värmelåda

iQ700

BI830CNB1  Svart 7 799 kr
BI630CNW1*  Vit, utan studioLine logga 7 799 kr

• Höjd 14 cm, tillsammans med kompaktugn fås 
 samma höjd som en standardugn
• Värmelåda: För jäsning av degar – upptining
 av mat, varmhållning av mat, förvärmning
 av porslin, långsam efterstekning
• 4 temperaturnivåer, från 30 till 80 °C (temperatur 
 på glasytan)
• Push & Pull-öppning utan handtag
• Passar endast iQ700-ugnar

Finns även som tillbehörslåda, 
svart: BI630ENS1*, 4 399 kr

Finns även till kompaktugn iQ500,
svart, BI510CNR0*, 5 699 kr

Inbyggnadsugn med 
TFT touchdisplay Plus 
med klartext

iQ700

Inbyggnadsugn med 
TFT touchdisplay Medium 
med klartext

iQ700

HN878G4B6S  Svart/blackSteel 34 699 kr
HN878G4W6S  Vit/blackSteel 34 699 kr

• TFT touchdisplay Plus med klartext
• 67 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen
 som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 
 5 effektlägen: 90–800 W
• pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida 
 och behåller saftigheten
• 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• roastingSensor Plus – stektermometer med tre 
 mätpunkter
• bakingSensor – ugnen känner själv när brödet 
 är färdiggräddat
• cookControl Plus – autoprogram med guidning 
 för perfekt resultat
• Utdragbar skena, en nivå – underlättar att 
 ta ur och sätta i plåtar
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

HS836GVB6  Svart/blackSteel 24 099 kr

• TFT touchdisplay Medium med klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• ecoClean Plus – ytbeläggning som absorberar
 och bryter ned smuts, underlättar rengöringen
• fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara
 textur, färg och näring, 30–100°C
• Sous-vide program 50–95°C med en grads
 intervall för perfekt resultat
• pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida
 och behåller saftigheten
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250°C
• roastingSensor Plus – stektermometer med tre
 mätpunkter
• cookControl Plus – automatikprogram med
 guidning för perfekt resultat
• Utdragbara skenor, tre nivåer – underlättar
 att ta ur och sätta i plåtar
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Inbyggnadsugn med fullSteam 
och TFT touchdisplay Plus 
med klartext  

iQ700

HS858GXB6S Svart/blackSteel 28 799 kr

• TFT touchdisplay Plus med klartext
• 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• ecoClean Plus – ytbeläggning som absorberar 
 och bryter ned smuts, underlättar rengöringen
• fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara 
 textur, färg och näring, 30–100°C
• Sous-vide program 50–95°C med en grads 
 intervall för perfekt resultat
•  pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida
 och behåller saftigheten
• 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250°C
• roastingSensor Plus – stektermometer med tre 
 mätpunkter
• bakingSensor – ugnen känner själv när brödet 
 är färdiggräddat
• cookControl Plus – autoprogram med guidning 
 för perfekt resultat
• Utdragbara skenor, tre nivåer – underlättar 
 att ta ur och sätta i plåtar
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Det handlar om bönorna. Det handlar om förberedelser. Och 
det handlar om maskinen som förvandlar vatten och bönor 
till den gudabenådade dryck som vi kallar kaffe.

Med en konstant hög vattentemperatur blir förvandlingen 
till en fulländad process. 
Det finns som känt inga genvägar till den perfekta espresson 
eller cappuccinon. Ett faktum som har styrt utvecklingen 
fram till våra mästerverk av integrerade kaffemaskiner. Vill du 
ha innovation och enkelhet i en maskin? Då har du funnit din 
vän i Siemens integrerade kaffemaskin.

Espressomaskin med coffeePlaylist.
Låt gästerna välja sina drycker och skicka sedan 
beställningen direkt till espressomaskinen via 
coffeePlaylist.

pulseSteam – ångpuffar.
Med hjälp av pulseSteam-funktionen 
blir både din stek och ditt bröd 
läckert krispiga på utsidan och saftiga 
på insidan. pulseSteam finns i tre 
intensiteter, min-, medel- och maxnivå 
och kan kombineras med de flesta 
ugnsfunktionerna. Du kan även värma 
upp gårdagens mat – till och med fisk, 
ris och potatis smakar som nygjort.

fullSteam – 100 % ånga.
Ånga är det bästa sättet att 
bevara råvarans naturliga smak, 
färg, näringsämnen och textur. 
I restaurangkök är ångugnen en 
självklarhet. Perfekt för skonsam 
tilllagning av grönsaker och fisk. Nu 
även med Sous-vide program. Sagolikt 
gott och enkelt. roastingSensor Plus – innovativ 

stektermometer med 3 mätpunkter.
roastingSensor Plus ger perfekt resultat 
oavsett maträtt, bröd eller kaka. 
Termometern kan också kombineras 
med mikro- och ångfunktioner.

fullSteamfullSteam Nyhet

Stjärnkrogen flyttar in till dig.
Sous-vide: Ånga kött, grönsaker och fisk i vakuumförseglade 
påsar på låg temperatur. Det intensifierar smakerna och ger 
ojämförbar smak och konsistens.
Fullånga/ångpuffar: Med fullånga bevaras vitaminer 
och mineraler bättre i maten. Ångpuffar (pulseSteam) är 
restaurangknep för att få stekar och bröd med krispig yta.

bakingSensor – ugnen känner själv 
när brödet är färdiggräddat.
Den innovativa sensorteknologin 
bakingSensor mäter fukthalten i ugnen 
och kan avgöra när brödet eller kakan 
är färdig. Säg hej då till provstickan!
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Kockarnas stressfria knep som ger 
perfekt resultat varje gång: Sous-vide.

Upptäck ångugnen som 
både lagar gott och gör gott.

Sous-vide är en tillagningsmetod i 
två steg, först vakuumpackar man 
råvarorna i en vakuumlåda och 
sedan tillagar man dem på låg jämn 
temperatur i ångugn. Att maten 
vakuumförpackas gör att safter och 
smaker bevaras. När man sedan 
ångkokar vakuumförpackningarna 
innebär det att samma temperatur 
uppnås rakt igenom, från utsida till 
insida. Detta intensifierar smakerna, 
gör köttet mört och fisken perfekt. För 
att få en krispig yta på köttet så steker 
eller grillar man på det precis innan 
servering. Likaså kan du göra med fisk 
och grönsaker. 

Här är ett recept på en härlig biffsallad 
med mört och perfekt stekt kött:     

Biffsallad med sous-vide entrecôte
                             
Du behöver:
En stor skiva entrecôte, ca 400 gram
Blandad sallad
Cashewnötter
Vårlök
Gurka
Tomater
Koriander
Ponzusås (se recept) 

Sous-vide – hela processen:

Inköp FörvaringFörberedelse Tillagning 
sous-vide

Vakuumering Stekyta

Se till att köpa 
fräscha, hög-
kvalitativa råvaror.

Vik upp påsens 
kant och använd 
vakuumlådan för 
att uppnå 99 %
vakuum och 
försegla påsarna.

Placera påsarna 
sida vid sida på ett 
galler i ångugnen 
och tillaga maten 
enligt föreskrift 
till önskad 
temperatur.

Vik ner 
vakuumpåsens 
ovankant. Lägg 
ner köttet, fisken 
eller grönsakerna 
med salt och 
peppar och 
t.ex. lite färska 
kryddor. 

Förvara påsarna 
i kylen tills 
det är dags för 
tillagning.

Stek på köttet på 
högsta värme för 
att få en krispig 
yta. Fisken och 
grönsakerna kan 
sauteras i pannan 
med lite smör 
för att uppnå full 
potential. Servera 
genast!

1 3 52 4 6

1. Vakuumera biffen på nivå 3 och 
förseglingsläge 2 (läge två alltid standard 
med våra vakuumpåsar). Vik ner påsens 
ovankant  (4–5 cm) innan du lägger köttet i 
påsen, därefter viker du upp kanterna igen. 
Det är viktigt att påsen är torr, utan fett och 
vätska i ovankant när den ska förseglas.

2. Använd sous-vide program eller ånga med 
100 % ånga på 55 °C i 90 min.

3. Öppna påsen, torka av köttet med lite 
hushållspapper och grilla köttet snabbt 
eller bryn på stark värme i neutral olja i 
stekpannan eller på grillplattan/grillen.

4. Skär köttet i skivor och servera som en 
biffsallad med blandad sallad, cashewnötter, 
vårlök, gurka, tomat, koriander och hemlagad 
ponzousås.

Ponzusåsen skall helst lagas dagen innan. 
Ingredienserna blandas gott ihop om den får 
stå. Det här behöver du:  

¾ dl sojasås
2 msk fisksås
1 dl limejuice
1 msk socker
½ kopp hackad koriander
1 st liten, finhackad chili
1 tsk riven eller finhackad vitlök
1 tsk riven eller finhackad ingefära
1 tsk finhackat citrongräs, den hårda 
nedersta delen
1 tsk sesamolja

Blir det för salt, tunna ut såsen med lite 
vatten.

A B C

Temperatur Tid

Rare 49–53 °C 1–2½ h

Medium 57–62 °C 1–3½ h

Well done 69–71 °C 1–3 h

A

B

C

Hemlagade gnocchi med brynt smör
4 portioner

Gnocchi:
900 g mjölig potatis
Ca 2,5–3 dl vetemjöl
2 ägg
1 tsk salt
Nymald peppar
Riven muskot

Brynt smör:
150 g smör
1 kruka salviablad

Till servering:
90 g riven parmesan

1. Skala potatisen, dela dem i fyra och 
ångkoka i perforerat bleck, 100 °C, 100 % 
ånga, 20–25 minuter. (Sätt in ett helt bleck 
under så slipper du potatisstärkelse på 
ugnsbotten.)
 

2. Pressa den varma potatisen genom en 
potatispress. Blanda med ägg och smaksätt 
med salt, peppar och muskot. Tillsätt mjölet, 
lite i taget, till en smidig deg.
 
3. Rulla degen till fingertjocka rullar och 
skär dem i 2 cm bitar. Räffla varje bit med en 
gaffel. Lägg bitarna på oljade perforerade 
bleck och ångkoka 100 °C, 100 % ånga, 6–8 
minuter.
 
4. Lägg smöret i en kastrull och smält det 
på hög värme. Fortsätt värma smöret under 
vispning tills det har en gyllenbrun färg och 
nötig doft. Lägg ner salviabladen.
 
5. Häll ner gnocchin i det brynta smöret, riv 
över parmesan, riven muskot och servera.

Hemlagade gnocchi med brynt 
salviasmör – en ren njutning!

Om du inte har provat en ångugn 
tidigare, så har du en liten revolution 
framför dig. Ångugnen tillagar 
nämligen maten skonsammare. 
Det betyder att smaken och 
näringsämnena bevaras bättre och 
att du får saftigare kött och grönsaker 
med en härligt bevarad spänst, helt 
enkelt en både godare och nyttigare 
måltid.

Ugns-
funktion

Temperatur Tid

100 °C
100 % ånga

Koka potatis
20–25 
minuter

100 °C
100 % ånga

Tillaga 
gnocchi
6–8 minuter

Jäs bröd – snabbt och effektivt. 
Sätt på jäsprogrammet och sätt in 
degen. Det är svårt att säga exakt jästid, 
men en tumregel är att degen ska växa 
till dubbel storlek och vara elastisk, då 
är den klar att baka ut eller att grädda.

Grädda bröd med bagerikänsla.
Om du har funderat kring brödet på 
den bättre restaurangen, den fina 
krispiga skorpan som ger karaktär, så 
kan hemligheten ofta stavas ångugn. 
Att grädda bröd med ångpuffar ger en 
härligt krispig yta och en saftig insida.

Koka ris – slipp överkok.
Lägg önskad mängd ris i ett helt bleck, 
fyll på med en och en halv mängd 
vatten. Sätt in blecket i ugnen och 
använd autoprogram: koka ris eller 
ångkoka 100 °C, 100 % ånga i 20–25 
minuter. 

fullSteam

fullSteam
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Siemens iQ700 mikro- och kompaktugnar använder 
inverterteknik, det innebär att mikrovågsantennen roterar, 
inte plattan. Det ger extra jämn fördelning av värmen i 
ugnsutrymmet. Tekniken gör det också möjligt att justera 
effekten så att det inte används mer watt än vad du väljer. 
Detta ger extra varsam matlagning, exempelvis tinas din 
mat 30 % snabbare än i vanlig mikrovågsugn.

Kompaktugn med TFT touchdisplay Medium

iQ700 iQ700

Kompaktugn med digital display 
och belysta cylindervred

iQ500

Mikrovågsugn med digital display Mikrovågsugn med TFT display Small 

iQ500 iQ700

Kompaktugn 
med TFT touchdisplay Plus

iQ700

Kompaktugn med fullSteam 
och TFT touchdisplay Plus

iQ700

Kompaktugn med fullSteam 
och TFT touchdisplay Medium

iQ700

CM836GDB6S Svart/blackSteel 20 599 kr

• TFT touchdisplay Medium
• 45 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• ecoClean Rear – ecoClean emalj på bakvägg, 
 underlättar rengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som 
 kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 
 5 effektlägen: 90–900 W
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• cookControl Plus – automatikprogram med 
 färdiga matlagningsrecept och guidning till 
 perfekt resultat
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

CP465AGB0  Svart/blackSteel 14 699 kr

• Kompakt mikrovågsugn med varmluft och ånga, 
 funktionerna kan kombineras eller användas var 
 för sig 
• Digital display och belysta cylindervred
• 36 l, katalysemalj på bakvägg
• fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara
 textur, färg och näring, en självklarhet i
 restaurangköket, 3 lägen
• Mikro 5 effektlägen med inverterteknologi:  
 90–1000 W, samt grill
• Mikro med ångfunktion
• Temperaturintervall 40–230 °C, vattentank 0,8 l

BF425LMB0  Svart/blackSteel, vänsterh. 5 699 kr
BF425LMW0  Vit/blackSteel, vänsterh. 5 699 kr

• Digital touchcontrol
• 20 l, höjd: 38 cm
• 5 effektlägen: 90, 180, 360, 600, 800 W
• 7 automatikprogram
• Roterande tallrik
• För inbyggnad i ett 60 cm brett över- eller 
 högskåp (min 30 cm djup)
• Ej omhängningsbar

BF834RGB1  Svart/blackSteel, högerh. 9 899 kr
BF834LGB1  Svart/blackSteel, vänsterh. 9 899 kr
BF834RGW1 Vit/blackSteel, högerh. 9 899 kr
BF834LGW1 Vit/blackSteel, vänsterh. 9 899 kr

• TFT display Small
• 21 l, höjd: 38 cm
• 5 effektlägen med inverterteknologi:
 90, 180, 360, 600, 900 W
• 7 automatikprogram
• För inbyggnad i ett 60 cm brett över- eller
 högskåp (min 30 cm djup)

CN878G4B6S Svart/blackSteel 30 399 kr

• TFT touchdisplay Plus
• 45 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som 
 kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 
 5 effektlägen: 90–900 W
• pulseSteam – ångpuffar i 3 nivåer
• 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C,
 vattentank 1,0 l 
• roastingSensor Plus – stektermometer med tre 
 mätpunkter
•  bakingSensor – ugnen känner själv när brödet 
 är färdiggräddat
• cookControl Plus – automatikprogram med 
 med guidning och färdiga recept
•  Utdragbar skena, en nivå – underlättar att ta ur 
 och sätta i plåtar
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

CS858GRB6S Svart/blackSteel 27 999 kr

• TFT touchdisplay Plus
• 47 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• ecoClean Plus – ecoClean emalj på bakvägg 
 och sidor, underlättar rengöring
• fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara 
 textur, färg och näring, 30–100°C
• Sous-vide program 50–95°C med en grads 
 intervall för perfekt resultat
• pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida 
 och behåller saftigheten
• 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–275°C,
 vattentank 1,0 l
• roastingSensor Plus – stektermometer med 
 tre mätpunkter
•  bakingSensor – ugnen känner själv när brödet 
 är färdiggräddat
• cookControl Plus – automatikprogram med 
 färdiga matlagningsrecept och guidning till 
 perfekt resultat
•  Utdragbar skena, en nivå – underlättar att ta ur 
 och sätta i plåtar
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

CS856GDB6S  Svart/blackSteel 24 099 kr
CS856GDW6S  Vit/blackSteel 24 099 kr

• TFT touchdisplay Medium
• 47 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• ecoClean Plus – ecoClean emalj på bakvägg 
 och sidor, underlättar rengöring
• fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara 
 textur, färg och näring, en självklarhet i
 restaurangköket, 30–100°C
• pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida
 och behåller saftigheten
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–275°C, 
 vattentank 1,0 l
• cookControl Plus – automatikprogram med 
 färdiga matlagningsrecept och guidning till 
 perfekt resultat
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

CM876GDB6S  Svart/blackSteel 21 699 kr
CM876GDW6S  Vit/blackSteel 21 699 kr

• TFT touchdisplay Medium
• 45 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
• activeClean – automatiskt pyrolysprogram för 
 ugnsrengöring
• Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som 
 kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 
 5 effektlägen: 90–900 W
• 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
• cookControl Plus – automatikprogram med 
 färdiga matlagningsrecept och guidning till 
 perfekt resultat
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

En stor ugn i kompakt format.
Siemens kompaktserie har revolutionerat designen och 
planeringen av moderna kök. iQ700 kompaktugnar är 
endast 45 cm höga och fulladdade med intelligenta 
funktioner. Kompaktugnen ger dig utrymme att 
experimentera i köket utan att ta mer plats än nödvändigt. 
Plåtarna går att använda både i stor ugn och kompaktugn.

Ugnen som ger 
middagstips.
Ta hjälp av funktionen 
Recipe World som 
innehåller en mängd 
läckra recept – välj din 
favorit och skicka rätt 
inställningar direkt till 
ugnen.

fullSteam fullSteamNyhet

Kompaktugnar

pulseSteam – ångpuffar.
Med hjälp av pulseSteam-funktionen 
blir både din stek och ditt bröd 
läckert krispiga på utsidan och saftiga 
på insidan. pulseSteam finns i tre 
intensiteter, min-, medel- och maxnivå 
och kan kombineras med de flesta 
ugnsfunktionerna. Du kan även värma 
upp gårdagens mat – till och med fisk, 
ris och potatis smakar som nygjort.

fullSteam – 100 % ånga.
Ånga är det bästa sättet att 
bevara råvarans naturliga smak, 
färg, näringsämnen och textur. 
I restaurangkök är ångugnen en 
självklarhet. Perfekt för skonsam 
tilllagning av grönsaker och fisk. Nu 
även med Sous-vide program. Sagolikt 
gott och enkelt. 

varioSpeed – dubbelt så snabbt.
Genom att kombinera den innovativa 
mikrofunktionen varioSpeed med 
de vanliga ugnsfunktionerna kortar 
du ner tillagningstiden med upp till 
50 % – och får ändå samma utmärkta 
resultat.
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Ugns-
funktion

Temperatur
+ Effekt

Tid

175 °C 1 ½ h

175 °C 1 h

240 °C
+ 360 W

20–25 
minuter

Ugnsstekt kyckling med rotfrukter
4 portioner

Kyckling:
1 st kyckling, hel
1 knippa persilja
3 st vitlöksklyftor, skivade
1 st citron, skal
2 msk timjan
2 msk rosmarin
1 msk olivolja
Salt och svartpeppar

Rotfrukter:
1 knippe morötter
2 st palsternackor
1 st fänkål
500 g potatis (gärna delikatesspotatis 
eller annan småpotatis)
2 msk olivolja
2 msk sherryvinäger
Salt och svartpeppar

1. Gör små snitt på kycklinglåren och rista 
mellan låret och bröstet. 

Ugnen som får en måndag
att smaka som en lördag.

Siemens hällar med sensorteknik 
ger dig full kontroll över temperaturen.

Den som väntar på något gott, 
behöver inte vänta länge. 
Hemligheten med den innovativa 
teknologin varioSpeed är att ugnens 
valda funktion, t. ex. varmluft, 
boostas med svaga mikrovågor för en 
kortare tillagningstid. 

I nedan tabell ser du hur mycket tid du 
kan spara när du lagar ugnsstekt hel 
kyckling.

2. Hacka persilja, timjan och rosmarin, blanda 
med vitlök och rivet citronskal. Salta, peppra 
och gnid in kycklingen med örtblandnigen. 

3. Lägg kycklingen i mitten av en plåt och 
stick in stektermometern i tjockaste delen av 
filén. 

4. Tvätta morötterna och dela i sneda bitar. 
Klyfta palsternackorna och fänkålen. Lägg 
rotfrukterna och hela småpotatisar runt 
kycklingen på plåten. Ringla olivolja och 
sherryvinäger över rotfrukterna, salta och 
peppra.

Ugnsinställningar: 
Sätt ugnen på mikrokombination varmluft 
240 ºC (varmare eller varmluftsgrill om 
du vill ha mer färg) och 360 W mikro. Ställ 
in stektermometern på 68–72 ºC. Efter 
cirka 20–25 minuter har du hela rätten 
klar beroende på kycklingens storlek. 
Låt kycklingen vila (eftersteka) några 
minuter innan du serverar. Häll skyn över 
rotfrukterna, salta, peppra och servera.

Siemens iQ700 inbyggnadsugnar med 
varioSpeed ger dig upp till 50 % kortare 
tillagningstid. 

Sparris med pocherat ägg 
och rökt lax

1. Skär eller bryt av det det träiga längst ner 
på den gröna sparrisen.

2. Placera ett grillgaller i mitten och ett helt 
bleck i botten på ångugnen för att underlätta 
rengöringen efteråt.

3. Förvärm ångugnen till 100 °C, 100 % och 
ånga sparrisen 5–6 minuter på grillgallret. Kyl 
ner i kallt vatten för att avstanna kokningen 
och för att bättre behålla färgen, torka av 
med lite papper eller kökshandduk.

4. Pochera äggen, se recept och tips här intill.

5. Förvärm grillpannan på hällen, ringla över 
lite olivolja och grilla sparrisen på båda sidor 
vid servering.

Pocherade ägg:
Koksensorn är mycket användbar till detta, 
eftersom det är viktigt att vattnet sjuder, inte 
kokar.

1. Använd en vid och inte för hög kastrull, 
häll i 8–10 cm vatten, sätt på koksensorn, 
nivå 2 (=90°C) så värms vattnet upp till 
rätt temperatur automatiskt. Tillsätt ett par 
matskedar ättika och lite salt i vattnet.

2. Knäck äggen. Ett tips: knäck dem i en sil, 
ett i taget, och snurra runt det försiktigt för 
att bli av med den lösa äggvitan, det ger 
bättre form på ägget, ett snyggare resultat. 
Ta en slev och rör upp en virvel i vattnet. Häll 
försiktigt ner ägget i det sjudande, virvlande 
vattnet. Låt sjuda 4–5 minuter, gulan ska vara 
krämig.
 
Servera sparris, pocherat ägg och rökt lax 
med ett par stänk nymalen peppar och salt. 
Njut!

Sockerkaka: ca 22 min.
175 ºC över- och undervärme kombinerat 
med 90 W mikro. 
(Fullstor ugn: fals 2, kompaktugn: fals 1)

cookingSensor, läge 5, 170 ºC:
Fritera rotfruktschips.

Kycklingklubbor, 4 pers, 1 kg: ca 16 min.  
250 ºC varmluftsgrill kombinerat med 
180 W mikro. Innertemperatur 86–87 ºC.
(Fullstor ugn: fals 3, kompaktugn: fals 1)

fryingSensor, läge 4:
Stek pannkakor med jämn färg.

Klyftpotatis, 4 pers, 800 g: ca 15 min.  
250 ºC varmluft + Grill kombinerat med 
360 W mikro.
(Fullstor ugn: fals 3, kompaktugn: fals 1)

fryingSensor, läge 5:
Stek biffen perfekt saftig.

Fler exempel på hur snabbt det går med varioSpeed: Fler exempel där tekniken förenklar din matlagning: 
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fryingSensor Plus.
Steksensorer känner av och mäter 
temperaturen under hela tillagningen 
så att maten inte bränns vid. Du kan 
lugnt vända ryggen till hällen. Det 
finns fasta temperaturlägen för alla 
typer av maträtter. 

7

7

flexInduction

iQ700

EX677LEC1E 60 cm 15 799 kr

• comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

EX777LEC1E 70 cm 17 099 kr

• comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart
• Traditionell installation, nischbredd 560 mm

Induktionshäll

iQ500 iQ500

Gashäll

iQ700

ED677FSB1E 60 cm 11 499 kr

• comfortDesign, styrs med touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 combiZone
• 2-steg powerMove
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

EU631BEB2E 60 cm 7 599 kr

• frontFacette, styrs med touchControl
• 4 induktionszoner
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

ER6A6PB70S 60 cm  10 699 kr

• Laga mat över gaslåga, comfortDesign
• Styrs med svärdvred, 4 gasbrännare
• stepFlame-teknik, exakt värmereglering i nio steg
• Enhandständning av gasbrännare
• Grytstöd i gjutjärn, diskmaskintåliga
• Kompatibel med naturgas (20 mbar) och stadsgas 
 G110 (8 mbar)

EX677LYV1E 60 cm, comfortDesign   18 699 kr
EX607LYV1E 60 cm, planoDesign   18 699 kr

• Styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta 
 kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
• cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten   
 direkt från hällen
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

• Induktion använder elektro-
 magnetism för att generera värme
• Värmen genereras direkt i botten av 
 din kastrull
• Värmen i hällen försvinner så fort 
 du slår av den
• Du kan justera temperaturen snabbt 
 och exakt
• Induktion är energieffektivt, speciellt 
 när du ska koka upp snabbt.

powerMove Plus – tre värmezoner.
Stek på maxtemperatur längst fram 
och håll maten varm längst bak – de 
olika zonerna aktiveras när du ställer 
kärlet på dem.

flexInduction Plus.
Med flexInduction Plus känner hällen 
själv av hur stort matlagningskärlet är. 
Om du går utanför en matlagningszon 
läggs automatiskt nya zoner till så att 
kärlet värms upp jämnt.

flexMotion.
flexMotion kommer ihåg värme-
inställningen för matlagningskärlet, 
så du kan flytta det fritt på hällen – 
temperaturen anpassas automatiskt.

Var lika flexibel som 
livet är omväxlande. 

Hällar

max

med

min

flexInduction med fullFlex

iQ700

2120

Nyhet

cookConnect.
För att underlätta din matlagning finns
cookConnect, som gör det möjligt att 
styra fläkten direkt från hällen.

Induktion – 
hur funkar det?
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Induktionshäll

iQ500

flexInduction med fullFlex

iQ700 iQ700

flexInduction

iQ700 iQ700

EX877KYX1E 80 cm  27 399 kr

• comfortDesign, styrning med fullTouch 
 TFT Display
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta 
 kokkärlet
•  fryingSensor Plus – stekSensor med 5 
 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• cookingSensor Plus – slipp kastruller som kokar 
 över eller mat som bränns vid
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
•  cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten 
 direkt från hällen

EX877LYV1E 80 cm, comfortDesign  24 099 kr
EX807LYV1E 80 cm, planoDesign 24 099 kr

• Styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta 
 kokkärlet
•  fryingSensor Plus – stekSensor med 5 
 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
•  cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten 
 direkt från hällen

EX877LVV1E 80 cm 20 499 kr

• comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med
   5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering
   i tre steg
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
• cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten
 direkt från hällen
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon,
 äggklocka
• reStart/quickStart

ED877FSB1E 80 cm 16 399 kr

• comfortDesign, styrs med touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 combiZone
• 2-steg powerMove
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

EX877LEC1E 80 cm 18 499 kr

• comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering
 i tre steg
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Om du vill laga riktigt god mat krävs vissa 
ingredienser, en känsla för timing likväl 
som precision och flexibilitet. Med våra 
flexInduction hällar är du redo för vad som 
helst och kan släppa kreativiteten fri i köket 
när du vill.

freeInduction

iQ700

EH875KU12E 80 cm 48 799 kr

• comfortDesign, styrs med lättanvänd 
 TFT-Touchdisplay i färg
• Fri placering av kärl med hjälp av 48 
 induktionsspolar
• När kokkärlen flyttas följer inställningarna 
 automatisk med
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka

Bästa tillbehören

HZ390522 2 066 kr

• Grillplatta, 40 x 23 cm med praktiska handtag

HZ390512 40 x 23 cm 3 402 kr

• Teppanyaki med praktiska handtag

HZ390230 Ø 21 cm, utan handtag 922 kr
HZ390250 Ø 28 cm, med handtag 1 481 kr

• WMF stekpanna för fryingSensor

Aldrig mer ett överkok.
Siemens hällar har också andra smarta funktioner som stekSensor 
och kokSensor. Med dessa behöver du aldrig mer fundera på om 
det ska koka över eller brännas vid i din kastrull eller stekpanna.

cookingSensor Plus.
Slipp kastruller som kokar över 
eller mat som bränns vid. Fäst bara 
koksensorn på kärlet så interagerar 
den med hällen och avger en signal 
när en viss temperatur har uppnåtts 
och bibehåller denna temperatur.

TFT-touch display.
Det tog decennier att utveckla, 
sekunder att förstå. Intuitiv styrning 
som underlättar matlagningen. 

cookConnect.
För att underlätta din matlagning finns
cookConnect, som gör det möjligt att 
styra fläkten direkt från hällen.

Q8C0000901 1 818 kr

• WMF Kastrullset, 3 delar: Stekpanna 23 cm, 
 gryta 24 cm, kastrull 16 cm

23

Nyhet

fryingSensor Plus.
Steksensorer känner av och mäter 
temperaturen under hela tillagningen 
så att maten inte bränns vid. Du kan 
lugnt vända ryggen till hällen. Det 
finns fasta temperaturlägen för alla 
typer av maträtter. 

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
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inductionAir – 
häll med integrerad fläkt

iQ700

combi inductionAir – 
häll med integrerad fläkt

iQ500

EX877LX33E 80 cm 43 499 kr

• Hällen i comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner varav 2 flexInductionzoner
• flexMotion gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 5 temperatur-
 inställningar
• cookingSensor Plus – koksensor
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

• Fläkten har kapacitet normal 550 m³/h, 
 Intensiv 690 m³/h
• Ljudnivå 55 dB(A)
• Energibesparande och tyst drift tack vare 
 kolborstfri iQdrive-motor 
• climateControl Sensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
• Fläktgaller i mattsvart gjutgärn  
• Uppsamlingsbehållare för överkok: 
 200 ml + 2000 ml
• Enkelt att byta filter
• Totalt sett enkel installation – vanligt 80-skåp, 
 endast översta lådan försvinner

ED877FS21E 80 cm 33 999 kr

• Hällen i comfortDesign, styrs med touchSlider
• 4 induktionszoner varav 1 combizon
• fryingSensor – steksensor med 4 temperatur-
 inställningar
• powerMove – automatisk värmereglering
 i två steg
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon,
 äggklocka
• reStart/quickStart

• Fläkten har kapacitet normal 550 m³/h,
 Intensiv 690 m³/h
• Ljudnivå 59 dB(A)
• Energibesparande och tyst drift tack vare
 kolborstfri iQdrive-motor
• Värmetåligt fläktgaller i mattsvart
• Uppsamlingsbehållare för överkok:
 200 ml + 2000 ml
• Enkelt att byta filter
• Totalt sett enkel installation – vanligt 80-skåp,
 endast översta lådan försvinner

Siemens 
inductionAir System 
– induktionshäll 
med inbyggd fläkt.

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.

Induktionshällen är enkel att 
installera, kräver inte mycket 
utrymme i underskåpet och 
kan kombineras med vanliga 
standardlådor. Installera hällen 
med vår kolfilterlösning cleanAir 
och placera hällen var du vill och 
slipp kostsamma rördragningar. 

flexInduction

iQ700 iQ700 iQ700

EX977LVC1E 90 cm  24 099 kr

• comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 2 stora flexZoner 
 och en Trippel ringzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka
• reStart/quickStart

EX977KXX1E 90 cm, comfortDesign  29 199 kr
EX907KXX1E 90 cm, planoDesign  29 199 kr

• Styrning med fullTouch TFT Display
• 5 induktionszoner, varav 3 utvidgbara 
 flexInductionzoner 
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus – automatisk värmereglering 
 i tre steg
• cookingSensor Plus – slipp kastruller som kokar 
 över eller mat som bränns vid
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
• cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten 
 direkt från hällen
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka
• reStart/quickStart

EX275FXB1E 90 cm  20 699 kr

• Panoramahäll 51 x 91 cm
• comfortDesign, styrs med touchSlider
• 4 separata induktionszoner eller 2 stora 
 flexInductionzoner
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart
• Passar perfekt ihop med vår nedsänkbara 
 bänkfläkt LD97DBM69

Ett genialiskt drag 
– induktionshäll
med inbyggd fläkt.

Nyhet

Startset kolfilterdrift/cleanAir: HZ381501
Tillbehör frånluft: HZ381401

Aldrig mer bränd mat.
fryingSensor Plus-sensorn känner av 
och mäter temperaturen under hela 
tillagningen så att inget bränns vid – 
helt enkelt stressfri matlagning.

cookingSensor Plus.
Slipp kastruller som kokar över 
eller mat som bränns vid. Fäst bara 
koksensorn på kärlet så interagerar 
den med hällen och avger en signal 
när en viss temperatur har uppnåtts 
och bibehåller denna temperatur.

TFT-touch display.
Det tog decennier att utveckla, 
sekunder att förstå. Intuitiv styrning 
som underlättar matlagningen. 

cookConnect.
För att underlätta din matlagning finns
cookConnect, som gör det möjligt att 
styra fläkten direkt från hällen.

25

fryingSensor Plus.
Steksensorer känner av och mäter 
temperaturen under hela tillagningen 
så att maten inte bränns vid. Du kan 
lugnt vända ryggen till hällen. Det 
finns fasta temperaturlägen för alla 
typer av maträtter. 

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
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Frihängande fläkt, boxmodell

iQ500 iQ700

Väggmonterad fläkt, boxmodell

iQ500 iQ500 iQ700

LF98BA572S  18 699 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 870 m³/h
•  Ljudnivå min/max hastighet: 44/54 dB
•  Styrs med touchControl
•  iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  LED-belysning
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

LC68BA572S  10 299 kr

• 60 cm, maxkapacitet: 760 m³/h
•  Ljudnivå min/max hastighet: 45/60 dB
•  Styrs med touchControl
•  iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• LED-belysning
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

LF91BA582S   21 799 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 710 m³/h
•  Ljudnivå min/max hastighet: 41/63 dB
•  Styrs med touchSlider
•  iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• rimVentilation – effektivare kantsug
• Climate controlSensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
•  LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LC98BA572S  11 999 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 860 m³/h
•  Ljudnivå min/max hastighet: 46/55 dB
•  Styrs med touchControl
•  iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• LED-belysning
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

LC91BA582S   15 399 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 690 m³/h
•  Ljudnivå min/max hastighet: 45/66 dB
•  Styrs med touchSlider
•  iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• rimVentilation – effektivare kantsug
• Climate controlSensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
• LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

Köksinredning handlar om 
harmoni. Därför är det viktigt 
att du tänker efter hur just ditt 
kök ser ut när du väljer fläkt. 
Olika fläktar passar till olika kök 
och planeringar. Och det gäller 
både funktion och design.

Siemens fläktar skapar nya 
inredningsmöjligheter för 
ditt kök – allt från innovativa 
bänkfläktar som försvinner 
in i bänken, till klassiska 
väggmonterade fläktkåpor. 

Vilken bredd behöver du?
Bredden på spishällen avgör bredden på köksfläkten. För optimalt 
resultat ska köksfläkten vara minst lika bred som spishällen.

Vilken design passar din smak och ditt kök?
Alla kök är olika och vi erbjuder attraktiva köksfläktar som uppfyller 
alla behov och ger nya möjligheter till ditt köks interiör. Oavsett 
ditt val, har alla våra fläktar moderna motorer och kombinerar 
hög uppsugningsförmåga med minimalt buller. Våra filtersystem 
avlägsnar os, fett och lukter.

Hur stort är ditt kök?
Ju större kök desto mer kraftfull ska motorn vara. Rekommendation 
är att luften byts ut i köket minst 6 gånger/timme och som mest 12 
gånger/timme. Beräkna vilken fläktkapacitet du behöver genom att 
multiplicera kökets dimensioner i meter (L × B × H) och multiplicera 
resultatet med 6 eller 12.

Frånluft- eller kolfilterdrift – vilken typ är bäst för dig?
Vid frånluftsdrift sugs ånga och os upp direkt från spisen/hällen 
och ut genom en imkanal ut i friluft eller genom en skorsten. Vid 
kolfilterdrift renas os och ånga av ett kolfilter och den befintliga 
luften recirkuleras och stannar i rummet.

Siemens kolfilterlösning cleanAir har en reningsgrad på hela 93 % 
och kan effektivt konkurrera med frånluftsystemen.

Vad är en bra ljudnivå?
Många ser idag köket som en plats att umgås och ljudnivån är då 
en viktig faktor. Ljudnivån i Siemens bästa fläktar är 40 dB. Det kan 
jämföras med:
• En hårtork har en ljudnivå på cirka 85 dB
• En fågel som sjunger når upp till 75 dB
• Och när du tvättar händerna uppgår ljudnivån till 45 dB

Vill du veta mer, ladda ner vår kompletta fläkthandbok: 
siemens-home.bsh-group.com/se/broschyrer

5 tips vid val av fläkt.

1

2

3

4

5

Siemens cleanAir – planera och bygg ditt 
kök helt utan begränsningar. Läs mer på 
nästa sida. 

Glöm komplicerade rördragningar som 
måste ritas in där utluften finns. Placera 
fläkten där du vill ha den, montera 
cleanAir och få frisk inomhusluft med 
den dyrbara värmen i behåll. Gäller 
även utdragbara fläktar.

Statens energimyndighet ger 
cleanAir toppbetyg.
cleanAir renar luften från matos med 
upp till 93 %, medan tidigare tester av 
kolfilterfläktar bara nått 80 %. 

Bygg köket utan 
begränsningar 
med cleanAir.

”Glömde nästan bort 
det – men vi behöver 
en fläkt också!” Intelligenta fläktar 

som vet vad som krävs.

cleanAir komplett kolfiltersats:
60 cm, LZ57000 90 cm, LZ57300

cleanAir komplett kolfiltersats:
90 cm, LZ57600

Fläktar
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Vinklad fläkt för montering på vägg

iQ300 iQ500 iQ700

emotionLight Pro: 
Din fläkt, din stil, ditt ljus. 
Anpassa fläkten efter din egen smak. 
Välj mellan olika bakgrundsfärger för 
att få en fläkt helt efter ditt eget tycke 
och smak. Du kan utöka antalet färger 
via Home Connect-appen. Likaså kan 
du välja att styra fläkten via appen – 
allt för att underlätta din matlagning.

iQdrive teknologi –
effektivt och tyst.
iQdrive-motorn är utvecklad med 
patenterad teknologi. Den unika 
iQdrive-motorn är kolborstfri, vilket 
ger en mycket tystare motor med 
betydligt lägre energiförbrukning 
jämfört med traditionella fläktmotorer.

Den intelligenta fläkten  
som vet vad som krävs.
climateControl Sensorn justerar 
automatiskt effekten efter behov. 
Eftersom fläkten aldrig arbetar med 
mer kraft än vad som faktiskt behövs, 
sparar den både energi och minimerar 
buller.

LC87KIM60S  11 999 kr

• 80 cm, maxkapacitet: 670 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 47/56 dB
•  Styrs med touchControl
• LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LC98KPP60S  13 399 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 850 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 43/56 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med touchControl
• LED-belysning
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

LC91KWQ60S  16 699 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 980 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 41/55 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• Styrs med touchControl
• emotionLight Pro – välj bakgrundsfärg efter 
 ditt tycke och smak
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

iQ700

Nedsänkbar fläkt i bänkskiva

iQ700 iQ700

LD97DBM69  28 799 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 750 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 48/62 dB
• Styrs med touchControl
• rimVentilaton – effektivare kantsug
• LED-belysning
• Flexibel installation som gör att man kan ha en  
 låda direkt under bänkskivan
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

Regenererbart kolfilter: LZ29IDP00
Monteringskit för installation av motorn separat: 
LZ29IDM00

LC91KWW60S  Svart 18 599 kr
LC91KWW20S  Vit 18 599 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 980 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 41/55 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• Styrs med touchSlider – för precision och komfort
• Climate controlSensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
• emotionLight Pro – välj bakgrundsfärg efter 
 ditt tycke och smak
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
•  cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten 
 direkt från hällen
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

LF16VA570  28 799 kr

•  Rostfri bänkfläkt för montering mellan hällar
•  9 cm, maxkapacitet: 600 m³/h
•  Ljudnivå min/max hastighet: 62/67 dB
•  iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• Styrs med touchControl
• Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)

Kolfilter: LZ58000

Plan fläkt för montering på vägg

iQ500 iQ700 iQ700

LC97FQP60S  14 699 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 730 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 43/57 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• Styrs med touchControl
• LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LC97FVQ60S  17 399 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 730 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 43/57 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• Styrs med touchControl
• emotionLight Pro – välj bakgrundsfärg efter 
 ditt tycke och smak
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LC97FVW60S  Svart 19 299 kr
LC97FVW20S  Vit 19 299 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 730 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 43/57 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
• Styrs med touchSlider – för precision och komfort
• Climate controlSensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
• emotionLight Pro – välj bakgrundsfärg efter 
 ditt tycke och smak
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
•  cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten 
 direkt från hällen
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

Installation utan skorsten.
De vinklade och plana glasfläktarna 
kan stilrent installeras med ett 
kolfilterset bestående av två aktiva 
filter och en stos som sprider luften.
Osupptagningsförmåga: > 85 %. 

Alt 1: Regenererbart kolfilter, 
livslängd: 10 år. Regenereras i ugn, 
200 °C i 2 timmar var 4:e mån.

Alt 2: Standard kolfilter, livslängd 
12 mån. 

Vid installation med kolfilterdrift:

cleanAir recirkulationskit – 
alltid med skorsten.
Vid första installationen behöver du 
en komplett cleanAir kolfiltersats som 
består av ram och filter. Därefter byter 
du endast filtret. 
Osupptagningsförmåga: ~95 %. 

Alt 1: Regenererbart cleanAir 
filter LZ00XXP00, livslängd: 10 år. 
Regenereras i ugn, 200 °C i 2 timmar 
var 4:e mån.

Alt 2: cleanAir filter LZ56200,
livslängd 12 mån. 

Alt. 1 Alt. 2

Alt. 1

Alt. 2

Kolfilter för installation utan skorsten:
Komplett kolfiltersats: LZ10AKT00
Komplett kolfiltersats, regenererbart: LZ10AKR00
Gäller alla vinklade modeller.

cleanAir komplett kolfiltersats för 
installation med skorsten: LZ10AXC50
Gäller alla vinklade och plana glasfläktar.

Kolfilter för installation utan skorsten:
Komplett kolfiltersats: LZ10AFT00
Komplett kolfiltersats, regenererbart: LZ10AFR00
Gäller alla plana modeller.

cleanAir komplett kolfiltersats för 
installation med skorsten: LZ10AXC50
Gäller alla vinklade och plana glasfläktar.

Var beredd på att bli förvånad. 
Av imponerande design.
Siemens nya dekorativa fläktar med sin eleganta 
design och kraftfulla prestanda gör att du kan skapa 
ett blickfång i ditt eget kök och njuta av fläktens 
skönhet varje gång du lagar mat.

Med kolfilter kan glasfläktarna monteras utan 
skorsten likt bilden intill.
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Utdragbar fläkt för montering i väggskåp

iQ300 iQ500 iQ500

Inbyggd fläkt för väggskåp

iQ500 iQ500iQ700

Takintegrerad fläkt

iQ700 iQ700 iQ700

LI67RC530  5 999 kr

• 60 cm, maxkapacitet: 700 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 42/55 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med tryckknappar
•  LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

Rostfri grepplist: LZ46550
Vit grepplist: LZ46520

LF959RB51  17 399 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 780 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 49/64 dB
• Styrning via fjärrkontroll
• rimVentilation – effektivare kantsug
•  LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LI67RB540  6 699 kr

• 60 cm, maxkapacitet: 740 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 42/55 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med tryckknappar
•  LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

Rostfri grepplist: LZ46550
Vit grepplist: LZ46520
Svart grepplist i glas: LZ46560

LF959RF55  26 799 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 710 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 41/56 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med fjärrkontroll
• rimVentilation – effektivare kantsug
•  LED-belysning med RGB-färger ger dig 
 möjligheten att välja stämningsfulla kulörer 
 (vit, röd, grön, blå, cyan, gul, magenta)
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LI67SA560S 60 cm 8 399 kr
LI97SA560S 90 cm 9 599 kr

• 90 cm, maxkapacitet: 700 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 
 90 cm: 42/54 dB, 60 cm: 40/54 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med touchControl
•  LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LI67SA680S  9 999 kr

• 60 cm, maxkapacitet: 700 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 40/54 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med touchSlider – för precision och 
 komfort
• climateControl sensor – anpassar automatskt
 hastigheten efter osmängd
•  LED-belysning
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

LB57574  5 999 kr

• 52 cm, maxkapacitet: 610 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 50/67 dB
• Styrs med tryckknappar med LED-indikator
• rimVentilation – effektivare kantsug
•  LED-belysning
• Energiklass: C (på en skala från A++ till E)

LB78574  6 699 kr

• 70 cm, maxkapacitet: 730 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 53/66 dB
• Styrs med tryckknappar med LED-indikator
• rimVentilation – effektivare kantsug
•  LED-belysning
• Energiklass: C (på en skala från A++ till E)

LF159RF50  30 099 kr

• 120 cm, maxkapacitet: 750 m³/h
• Ljudnivå min/max hastighet: 41/57 dB
• iQdrive – extra tyst och energibesparande motor
•  Styrs med fjärrkontroll
• rimVentilation – effektivare kantsug
•  LED-belysning med RGB-färger ger dig 
 möjligheten att välja stämningsfulla kulörer 
 (vit, röd, grön, blå, cyan, gul, magenta)
• Energiklass: A (på en skala från A++ till E)

Vilken design passar ditt kök?
Vinklad eller plan fläkt 
för montering på vägg

Utdragbar fläkt 
för montering i väggskåp

Takintegrerad fläkt

Nedsänkbar fläkt i bänkskiva

Frihängande fläkt

Häll med integrerad fläkt –
inductionAir

Frisk luft. Från taket.
Föredrar du lite mer diskret design 
rekommenderar vi våra takfläktar. De 
passar elegant in i ditt kök, och eftersom 
de installeras i taket ger de fri sikt i köket. 

Spara utrymme. Upplev enkelhet.
Med Siemens inbyggnadsfläktar 
kan du utnyttja utrymmet i 
köket maximalt. De passar under 
överskåpen så att du har gott om 
utrymme för köksredskap och annat 
du kan behöva. 

cleanAir komplett kolfiltersats: LZ46830 
Gäller alla utdragbara fläktar.

cleanAir komplett kolfiltersats: LZ56700 
Gäller alla takintegrerade fläktar.
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med TFT-display 

iQ500

SN836X00KE  11 099 kr
SX836X00KE Hög modell 11 099 kr 

• Ljudnivå: 44 dB
• 13 kuvert 
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
• varioFlex korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• extraDry – för extra torr disk
• infoLight – lampa på golvet indikerar att
 diskmaskinen är igång

SN836X00ME  12 199 kr
SX836X00ME Hög modell  12 199 kr
SX836X01ME Med varioHinge 12 799 kr

• Ljudnivå: 44 dB
• 14 kuvert
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
• varioFlex korgsystem med toppkorg 
 och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• extraDry – för extra torr disk
• emotionLight – inre belysning
• infoLight – lampa på golvet indikerar att
 diskmaskinen är igång

SN878D36TE  20 799 kr
SX878D36TE  Hög modell  20 799 kr

• Ljudnivå: 41 dB (silenceProgram 39 dB)
• 13 kuvert
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med easyGlide-skenor 
 samt toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight Pro – inre belysning med valbar kulör
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

SN858D03TE  16 499 kr
SX858D03TE Hög modell  16 499 kr

• Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• 14 kuvert
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning

SN858D16TE  18 299 kr
SX858D16TE  Hög modell  18 299 kr
SX858D26TE Med varioHinge,  18 899 kr
  utan timeLight 

• Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
• 14 kuvert
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Lägga besticken i toppkorg eller i bestickkorg?
Oavsett vad du föredrar – så ingår båda alternativen i alla 
våra helintegrerade diskmaskiner. 

Toppbetyg i torkförmåga.
Zeolith®-torkning tar upp fuktighet och omvandlar till 
värmeenergi. Resultatet blir snabbare, effektivare torkning 
och lägre energiförbrukning. Zeolith®-torkning gör 
även att plast torkar bättre.

timeLight håller dig upplyst!
timeLight visar disktid och programval 
i form av en ljusstark projektion på 
golvet framför maskinen. Oavsett 
vilket köksgolv du har – timeLight 
håller dig upplyst.

varioHinge – flexibel installation.
Ibland kräver skåpsluckans och 
sockelns dimension att man har en 
flexibel lucka för att luckan inte ska 
kollidera med sockeln vid öppnande. 
Diskmaskiner med varioHinge 
låter skåpluckan glida i höjdled när 
luckan öppnas tack vare de variabla 
luckfästena. 

Lätt och flexibelt. 
Vill du ha mer utrymme i diskmaskinen 
för exempelvis större kastruller? Då 
kan du välja en högre diskmaskin 
(nischmått 86,5–92,5 cm) och få hela 
5 cm extra utrymme i din maskin. 
Våra maskiner med varioFlex Pro har 
en extra flexibel inredning, som du 
enkelt kan anpassa efter dina behov.

openAssist – diskmaskinen som 
öppnar dörren åt dig.
Handtagslös öppning med openAssist. 
Med ett lätt tryck på framsidan av 
luckan till diskmaskinen öppnas dörren 
automatiskt så att du enkelt kan fylla 
på och plocka ur. 

Helintegrerad diskmaskin, 45 cm

iQ500

Diskmaskin blackSteel, 60 cm

iQ500

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
med TFT-display

iQ700

SR656X01TE   15 199 kr

•  Ljudnivå: 43 dB (silenceProgram 41 dB)
• 10 kuvert
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg 
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % 
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• emotonLight – inre belysning
• duoPower – effektivare diskning
• timeLight – visar tiden i golvet

SN458B06TS   15 099 kr

• Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• 14 kuvert
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
• varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som håller
 din maskin i trim
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

SN858X03TE  14 599 kr
SX858X03TE Hög modell 14 599 kr  

• Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• 14 kuvert
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg 
 och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet

SN858D01ME  13 699 kr
SX858D01ME Hög modell 13 699 kr

• Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• 14 kuvert
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg
 och bestickkorg  
• varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• emotionLight – inre belysning
• timeLight – visar programstatus och resttid på  
 golvet
• openAssist – för handtagslös öppning

Nyhet

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm

iQ300 iQ300

med LED-display

iQ500 iQ500 iQ500

varioSpeed Plus – upp till 
66 % kortare disktid.

Droppskydd 
60 cm, Q8CNPG0060
45 cm, Q8CNPG0045

Rostfria sidolister till integrerade diskmaskiner
Rostfria sidolister ger en snygg och stabil montering, 
dessutom blir det enklare att rengöra.

Sidolister låg diskmaskin, SZ73005
Sidolister hög diskmaskin, SZ73015

Diskmaskiner
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noFrost – fryst ja, is nej.
Med noFrost-teknik bildas ingen is på 
innerväggarna, eller frost på din mat. 
Ett luftcirkuleringssystem avlägsnar 
överskottsfukt, och håller fuktigheten 
på en idealisk nivå. Is och frost har inte 
en chans. Och vad behöver du göra? 
Ingenting.

softClose – smäll igen dörren om 
du kan.
Med smarta softClose stängs dörren 
till kylskåpet mjukt och säkert även 
om du råkar smälla igen dörren. Fasta 
gångjärn – ger stabilare dörr.

hyperFresh Premium – håller 
livsmedel fräscha upp till tre gånger 
så länge.
Livsmedlen får tre gånger så lång 
livslängd i en zon i kylskåpet som 
konstant håller 0,5 °C. Nollgradzonen 
är fördelad på tre separata lådor. En 
mindre låda för nötter, ost och ägg. 
En större för fisk och kött. Samt en 
fuktighetsreglerande låda för frukt och 
grönsaker.

freshSense – jämn temperatur 
genom intelligent sensorteknologi.
Temperaturen i kylskåpet kan variera 
beroende på rumstemperatur och hur 
ofta du öppnar kylskåpsdörren. De 
smarta freshSense-sensorerna reagerar 
så snart temperaturen förändras och 
tar kontroll över kylningen. 

Integrerad kyl/frys 70/30-fördelning

iQ300 iQ500 iQ700

Integrerad kyl under bänk

iQ500 iQ500

Integrerad frys under bänk

iQ500 

Integrerad kyl/frys 60/40-fördelning

iQ300 iQ500

KI87SAD30   16 399 kr

• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk 
 stängning och fasta gångjärn som ger stabilare 
 montage, omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• hyperFresh-låda för längre hållbarhet
• Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel
• Inredning med rostfria detaljer
• Volym kyl: 209 l, frys: 61 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 225 kWh/år

KI39FP60   27 399 kr

• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk 
 stängning och fasta gångjärn som ger stabilare 
 montage, omhängningsbar
• hyperFresh Premium-låda för längre hållbarhet
• Volym kyl: 184 l, frys: 61 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 247 kWh/år

KI87VVS30   11 799 kr

• Gångjärn med glidskenor, omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel
• Inredning med rostfria detaljer
• Grönsakslåda
• Volym kyl: 209 l, frys: 63 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 227 kWh/år

KI86NHD30   17 299 kr

• Integrerad kyl/frys, 60/40-fördelning
• WiFi ready för Home Connect
• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk 
 stängning och fasta gångjärn som ger stabilare  
 montage, omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning i kyldelen 
• Elektronisk temperaturstyrning via LEDpanel
• hyperFresh-låda 
• Inredning med rostfria detaljer
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 188 l, frys: 67 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 221 kWh/år
• Se måttskiss för dörrmått

KI86NVF30   15 199 kr

• Integrerad kyl/frys, 60/40-fördelning
• Fasta gångjärn – ger stabilare dörr, 
 omhängningsbar 
• Effektiv LED-belysning i kyldelen 
• Elektronisk temperaturstyrning touchControl
• Inredning med rostfria detaljer
• Grönsakslåda
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 188 l, frys: 67 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 222 kWh/år
• Se måttskiss för dörrmått 

KU15RA65   10 199 kr

• Kylskåp för underbyggnad, nischhöjd 82–87 cm
• Grönsakslåda, 3 hyllor
• softClose – dörr med dämpad och mjuk 
 stängning och fasta gångjärn som ger stabilare 
 montage, omhängningsbar
• All ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan 
 krävs
• Volym: 137 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 92 kWh/år 

KU15LA65   8 399 kr

• Kylskåp för underbyggnad, nischhöjd 82–87 cm
• Frysfack 15 l, grönsakslåda och 3 hyllor
• softClose – dörr med dämpad och mjuk
 stängning och fasta gångjärn som ger stabilare
 montage, omhängningsbar
• All ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan  
 krävs
• Volym: 123 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 140 kWh/år

GU15DA55   10 199 kr

• Frys för underbyggnad, nischhöjd 82–87 cm
• 3 transparenta frysbackar
• softClose – dörr med dämpad och mjuk 
 stängning och fasta gångjärn som ger stabilare 
 montage, omhängningsbar
• All ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan 
 krävs
• Volym: 98 l
• Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D), 
 184 kWh/år 

Lika färskt som 
direkt från bonden.

Njut av din mat längre. 
En förutsättning för bra mat är färska råvaror. 
Siemens kylskåp är utrustade med olika 
freshness-system som gör det enkelt och 
flexibelt för dig att behålla din mat fräsch. 
Som ett resultat, kan du alltid njuta av din mat 
oavsett när du haft tid att handla.

Kyl och frys
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Integrerad kyl

iQ300 iQ500 iQ500

 Integrerad frys

iQ700 iQ500 iQ700

modularFit – full flexibilitet

iQ500 iQ500iQ500iQ700

KI81RVS30   10 099 kr

• Integrerat kylskåp med glidskenor, 
 omhängningsbar
• 2 grönsakslådor
• LED-belysning
• Volym: 319 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 116 kWh/år

KI51FAD30  Kyl 140 cm  12 299 kr

• Integrerat kylskåp med fasta gångjärn
• hyperFresh Premium – upp till 3 x längre 
 hållbarhet för frukt och grönt
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• LED-belysning
• Volym: 222 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 124 kWh/år

KI81RAD30   12 199 kr

• Integrerat kylskåp med touchControl
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Volym: 319 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 116 kWh/år
• Passar med: GI81NAC30

KI82LAD30   13 599 kr

• Integrerat kylskåp med frysfack 34 l
• Elektronisk temperaturstyrning touchControl
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage,
 omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Volym: 286 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 209 kWh/år

KI41RAD30  Kyl 122 cm 11 199 kr

• Integrerat kylskåp med fasta gångjärn
• hyperFresh – låda för längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage,
 omhängningsbar
• LED-belysning
• Volym: 211 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 105 kWh/år

GI11VAD30  Frys 72 cm  10 099 kr

• Integrerat frysskåp med fasta gångjärn
• 3 frysbackar
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• LED-belysning
• Volym: 72 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 144 kWh/år

GI21VAD30  Frys 88 cm  10 399 kr

• Integrerat frysskåp med fasta gångjärn
• 3 frysbackar, varav en bigBox
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• Volym: 97 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 157 kWh/år

KI42FP60   27 399 kr

• Integrerat kylskåp med LED-panel
• hyperFresh Premium med hela 77 l 0 °C zon – 
 3 gånger så lång hållbarhet
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Volym: 302 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 133 kWh/år
• Kompressor i sockeln
• Passar med: GI38NP60 och GI38NA55

GI38NA55   20 499 kr

• Integrerad frys med noFrost
• 2 hyllor och 5 frysbackar varav en bigBox
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• Effektiv LED-belysning
• Volym: 213 l
• Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D), 
 310 kWh/år
• Kompressor i sockeln
• Passar med: KI81RAD30 och KI42FP60

GI81NAC30   15 299 kr

• Integrerad frys med noFrost
• Elektronisk temperaturstyrning med touchControl 
• 2 hyllor och 5 frysbackar varav två bigBox
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning 
 och fasta gångjärn som ger stabilare montage, 
 omhängningsbar
• Volym: 211 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 243 kWh/år
• Passar med: KI81RAD30

modularFit – 
kombinera som du vill.
Den innovativa anti-
kondensationstekniken 
gör det möjligt att 
kombinera produkterna 
i olika höjder. 

Exempel:
kombinationer med modularFit, 
totalhöjd utan skåpstomme:

194 cm 210 cm 212 cm

+
+

+

KI41RAD30
GI11VAD30

KI41RAD30
GI21VAD30

KI51FAD30
GI11VAD30

Enkel installation.
För en enkel installation 
är nästan alla konsoler, 
inklusive skruvar för 
fixering, förmonterade. 

Vid montering behövs 
ett hyllplan mellan 
produkterna.

modularFit – maximera ditt kylutrymme 
och kombinera som du vill. 
Tack vare den innovativa antikondensations-
tekniken förhindras uppbyggnad av fukt 
mellan produkterna. Kombinera som du vill 
– över och under eller sida vid sida. Anpassa 
din kylupplevelse till ditt kök och ditt liv –
med modularFit.
 

Livet pågår där ute. 
Fräschhet väntar på 
dig hemma.

modularFit – kombinera som du vill.
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Kyl/frys

iQ500 iQ500 iQ500

KG49NAI31 Rostfri easyClean 19 399 kr

• Kyl/frys – bredd 70 cm, höjd 203 cm, 
 omhängningsbar
• 1 + 2 hyperFresh-lådor för längre hållbarhet
• Frysdel med noFrost
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym kyl: 330 l, frys: 105 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 303 kWh/år

KG39NAI36  Rostfri easyClean 17 499 kr

• Kyl/frys – bredd 60 cm, höjd 203 cm, 
 omhängningsbar
• WiFi ready, Home Connect via adapter (tillbehör)
• 1 + 2 hyperFresh-lådor för längre hållbarhet
• Frysdel med noFrost
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym kyl: 279 l, frys: 87 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 273 kWh/år

WiFi-tillbehör: KS10ZHC00

KG36NAI3Q  Rostfri easyClean 16 099 kr
KG36NAW3Q Vit 15 399 kr

• Kyl/frys – bredd 60 cm, höjd 187 cm, 
 omhängningsbar
• WiFi ready, Home Connect via adapter (tillbehör)
• 1 + 2 hyperFresh-lådor för längre hållbarhet
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 237 l, frys: 87 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 260 kWh/år

WiFi-tillbehör: KS10ZHC00

KG36NHI32* Rostfri easyClean 18 599 kr

• Kyl/frys – bredd 60 cm, höjd 187 cm
• Dörrhängning höger. Ej omhängningsbar
• Kan styras via Home Connect App, 
 med 2 kameror i kyldelen
• 2 hyperFresh-lådor, varav 1 med 0 °C zon – 
 längre hållbarhet
• Frysdel med noFrost
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym kyl: 234 l, frys: 86 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 258 kWh/år

iQ500 

Kyl och frys med noFrost

iQ500 

Kyl och frys med noFrost 
samt is och vatten

iQ500

KS36VAX3P  blackSteel 15 599 kr
KS36VAI3P  Rostfri easyClean 13 599 kr
KS36VAW3P  Vit  12 999 kr

• Kylskåp – bredd 60 cm, höjd 186,5 cm,
 omhängningsbar
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 346 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 112 kWh/år

GS36NAX3V  blackSteel 16 199 kr
GS36NAI3V  Rostfri easyClean 14 299 kr
GS36NAW3V  Vit 13 599 kr

• Frys med noFrost – bredd 60 cm, höjd 186,5 cm,
 omhängningsbar
• 5 frysbackar, varav 2 bigBox
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• iceTwister, alltid is tillgängligt
• Volym: 237 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 234 kWh/år

KS36WBI3P*  Rostfri easyClean 18 199 kr

• Kylskåp – bredd 60 cm, höjd 187 cm
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• Dispenser för kallvatten med belysning och 
 aquaStop®
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 346 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 112 kWh/år
• Dörrhängning vänster. Ej omhängningsbar
• Tryckbegränsare behövs för installation

GS36DBI2V*  Rostfri easyClean 24 699 kr

• Frys med noFrost – bredd 60 cm, höjd 187 cm
• 5 frysbackar och 2 fack
• Dispenser för isbitar och krossad is, med 
 LED-belysning och aquaStop®
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 210 l
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 
 279 kWh/år
• Dörrhängning höger. Ej omhängningsbar
• Tryckbegränsare behövs för installation

Droppskydd 
60 cm, Q8C0000782
120 cm, Q8C0000786

Sammanbindningslist
inox, KS36ZAL00
vit, KS36ZAW00

KS36VAX3P + GS36NAX3V

KS36VAI3P + GS36NAI3V

KS36VAW3P + GS36NAW3V

Titta in i kylen 
med mobilen.
I kylskåpet KG36NHI32 finns 
kameror så att kan du kontrollera 
kylens innehåll, även i dörrens 
hyllor, var du än är. 

Nyhet Nyhet

Vad ska vara var?
I Home Connect appen ser du var 
dina livsmedel förvaras optimalt.

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
*Omfattas ej av 150 dagars returrätt.

hyperFresh – vilka är fördelarna?
Både temperatur och fuktighet är kritiska 
faktorer för att hålla maten färsk längre. 
Oavsett om det gäller grönsaker, fisk eller 
kött håller hyperFresh-lådan livsmedlen 
färska och de förvaras alltid under rätt 
förhållanden.

Färre turer till affären.
En rejäl veckohandling är tillräckligt för att 
alltid ha färska råvaror hemma. Det sparar tid 
och gör matlagningen mer flexibel.

Bra för plånboken.
Du kommer att slänga mindre mat eftersom 
dina varor håller sig färska längre.
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Tvättmaskinen som 
håller kontakten.
Du kan enkelt välja program och funktioner och även starta 
tvättmaskinen via Home Connect-appen. 
Med i-Dos doseras flytande tvättmedel automatiskt, 
exakt rätt mängd beroende på tvättmängd, textiltyp och 
smutsighetsgrad. i-Dos tvättmaskin med Home Connect 
skickar dig pushmeddelande när tvättmedlet börjar ta slut.

i-Dos. 
• Rätt mängd tvättmedel med 
 automatisk dosering medför att du 
 sparar upp till 7000 l vatten/år.
• Fyll på tvättmedel endast 12 ggr/år 
 och spara upp till 12 l tvättmedel/år.
• Perfekt tvättresultat varje gång.
• Lätt att använda, sparar energi och 
 värnar om miljön.

Värmepumpstumlare.
För en optimal torkningsprocess 
krävs två saker: värme för att dra ut 
vatten från textilierna och kyla för 
att kondensera vattnet ur luften. 
Värmepumpen producerar både kyla 
och värme genom ett innovativt 
system. Hela processen övervakas av 
sensorer för optimalt resultat och hög 
prestanda. Energin som används för att 
torka tvätten återanvänds, vilket gör 
systemet extremt energieffektivt.

Tvätt- och torkpaket

iQ300

Tvätt- och torkpaket

iQ700

Tvätt- och torkpaket

iQ800

Integrerad tvättmaskin

iQ800

Integrerad kombinerad tvätt/tork

iQ800

Kombinerad tvätt/tork

iQ500

WI14W540EU*  12 599 kr

• Kapacitet: 8 kg
• iQdrive motor med 10 års garanti
• 1400 varv/min
• powerWash 60
• timeLight – visar tiden på golvet
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)

WK14D321EU*  16 499 kr

• Kombinerad tvättmaskin–torktumlare
• Helt integrerbar
• 7 kg tvätt – torkar 4 kg nonstop
• 1400 varv/min
• Energiklass: B (på en skala från A till G)

WD14U5O1DN  16 399 kr

• Kombinerad tvättmaskin–torktumlare 10/6 kg
• Bl.a. Outdoor/Impregnering, Ylle/hand-tvätt och 
 Supersnabb 15-program
• Tvätta och torka 1 kg på 60 min
• Tvättar och torkar 6 kg nonstop
• varioSpeed – tidsoptimering av program med 
 perfekt tvättresultat
• 1400 varv/min
• Energiklass: B (på en skala från A till G)

WM14W5O9DN  15 399 kr

• Kapacitet: 9 kg
•  Stor LED-display
• iQdrive-motor med 10 års garanti
• Bl.a. Outdoor/Impregnering, Ylle-tvätt och 
 Supersnabb 15-program
• varioSpeed – tidsoptimering av program med 
 perfekt tvättresultat
• 1400 varv/minut
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)

WT45M2C8DN  9 599 kr

• Kapacitet: 8 kg
• Värmepumpstumlare
•  Stor LED-display som visar programförlopp
•  Självrengörande kondensor
• Specialprogram, bl. a. Yllefinish, Outdoor,
 Supersnabb 40 och Skjortor
•  Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)

WM14N2O8DN  9 699 kr

• Kapacitet: 8 kg
•  Stor LED-display som visar programförlopp
•  iQdrive motor med 10 års garanti
• varioPerfect – tids- eller energioptimering av 
 program med perfekt tvättresultat
•  1400 varv/min
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)

WT45W5O9DN  13 999 kr

• Kapacitet: 9 kg
• Värmepumpstumlare 
• Stor LED-display
• Självrengörande kondensor
• autoDry – elektronisk fuktavkänning
• Outdoor-program, Skontork, Ylletorkning i korg
• Super 40
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)

WMH4Y8S9DN    19 499 kr

• Kapacitet: 9 kg
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
• Högupplöst TFT-display med touchControl-
 knappar 
• i-Dos: automatisk dosering av flytande tvättmedel
• iQdrive-motor med 10 års garanti
• Bl.a. Outdoor, Supersnabb 15-program
• varioPerfect – tids- eller energioptimering av 
 program med perfekt tvättresultat
• 1400 varv/minut
• Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)

WT4HY779DN    16 299 kr

• Kapacitet: 9 kg
• Värmepumpstumlare
• Självrengörande kondensor
• Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
• autoDry – elektronisk fuktavkänning
• Outdoor-program, ylle- och snabbprogram
• Stor LED-display med touchControl-knappar
• Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)

Självrengörande kondensor.
Kondensorn rengörs automatiskt under 
torkningen och torktumlaren behåller 
på så vis sin låga energiförbrukning 
torkomgång efter torkomgång. 

Outdoor/impregnering.
Med funktionen Outdoor/Impregnering 
kan funktionskläder som t.ex. GORE-
TEX® tvättas rena och impregneras i 
ett moment.

iQdrive-motor – 10 års garanti.
En effektiv, långlivad och tyst kolborstfri motor som 
drivs av en permanentmagnet, vilket minimerar 
slitage och gör den bättre än konventionella 
tvättmaskinsmotorer ifråga om prestanda och 
hållbarhet. 

Skapa den perfekta miljön i ditt 
hem. Modellerna inom respektive 
iQ-serie från Siemens kompletterar 
varandra perfekt, både funktionellt 
och visuellt. 

Det perfekta paret.

Tvätt och tork
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Nyhet Nyhet Nyhet

Nyhet

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
*Omfattas ej av 150 dagars returrätt.



4342

Utmana studioLine i 150 dagar. Du får hela
150 dagars returrätt. Om studioLine produk-
terna inte lever upp till dina förväntningar 
får du pengarna tillbaka (med avdrag för 
returkostnaden). Notera att du behöver 
registrera din produkt i My Siemens

Inspiration. Vi ger dig tips och inspiration om 
hur du får ut maximalt av dina studioLine 
produkter.

Allt på ett ställe. I My Siemens hittar du allt för 
just dina produkter; manualer och skötselråd. 
Snabbt och enkelt.

Service 24/7. Du kan boka ett servicebesök 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar 
om året – online eller per telefon. En bra service 
gör livet enklare.

studioLine

150 
dagar

VIP

Vipnummer

Inspiration

Erbjudanden

Allt på ett ställe

10%
rabatt i eShop

Året runt

VIP-nummer. Du får exklusivt direktnummer 
till våra professionella produktrådgivare. Ingen 
kan din Siemensprodukt bättre.

Exklusiva erbjudanden. Som medlem i My 
Siemens får du nyhetsbrev med attraktiva 
erbjudanden från vår eShop och även 
receptförslag.

10 % rabatt i eShop. När du registrerar dig 
och dina produkter i My Siemens får du alltid 
10 % rabatt i vår eShop. I vår eShop finns 
tillbehör, reservdelar och rengöring till dina 
produkter. Dessutom ingår fraktfria leveranser.

Exklusiva förmåner med My Siemens.

Villkor Siemens studioLine 150 dagar nöjd kunderbjudande.
Siemens studioLine 150 dagar nöjd kunderbjudande (”Kund-
erbjudandet”) gäller endast Siemens studioLine produkter. För att se 
samtliga produkter som ingår i Siemens studioLine se siemens-home.
bsh-group.com/se/studioline.

För att Kunderbjudandet ska gälla behöver du först ha registrerat 
dig och din Siemens studioLine produkt på My Siemens senast 14 
dagar efter köp eller, för det fall leverans av produkten sker vid ett 
senare tillfälle, 30 dagar efter aktuell leverans. För att sedan utnyttja 
Kunderbjudandet måste du ha returnerat produkten senast 150 dagar 
efter att du mottagit produkten.

Produkten måste vara köpt och slutbetald i en online- eller fysisk 
köksbutik i Sverige och omfattar inte vitvaror som medföljer 
nyproduktion av lägenhet eller hus. Kunderbjudandet gäller endast 
konsumenter och inte näringsidkare. Kunderbjudandet omfattar heller 
inte produkt som skadats till följd av handhavandefel (ej tekniskt 
ursprungligt fel). Kunderbjudandet omfattar heller inte tillbehör. Du 
behöver spara ditt kvitto/din faktura och kvittensen på din leverans i 
fall du vill returnera din produkt.

Vid registreringen skapar du först ditt My Siemens-konto och därefter 
loggar du in och registrerar din/dina Siemens studioLine produkter. 
För att returnera produkten behöver du fylla i ett returformulär, 
ladda upp kvittensen på din leverans och ditt kvitto/din faktura på 
din medlemssida i My Siemens. Därefter kommer du att få retur- och 
emballageinstruktioner per mail. Emballera produkten väl, så att den 
inte skadas vid transport. Produkten ska vara fullt fungerande och 
ren vid återlämnandet. Vid retur kommer Bring att hämta upp din 
produkt. Eventuell avinstallation av produkten ombesörjes av dig.

När din retur kommit oss tillhanda kommer du att få dina pengar 
utbetalda till ditt angivna bankkonto, med avdrag för returkostnaden, 
inom 4–8 veckor. Kunderbjudandet omfattar inte fraktkostnaden för 
din retur och därmed behöver du betala en returkostnad på 495 kr per 
produkt. Detta belopp dras mot inköpspriset vid återbetalning.

Observera att om du vill återlämna en produkt gäller i första hand 
butikens villkor för byte och öppet köp. Kunderbjudandet begränsar 
inte din normala produktgaranti och påverkar inte heller i övrigt dina 
rättigheter enligt konsumentköplagen.

Produkter i denna broschyr som är markerade med en *, samt 
tillbehör, är inte studioLine-produkter, och ingår därför inte i 150 
dagar nöjd kund-erbjudandet.

Du kan närsomhelst avregistrera ditt konto och dina produkter på 
My Siemens. Behöver du hjälp med detta är du alltid välkommen att 
kontakta oss. Har du frågor om Kunderbjudandet, ring oss på 0771-
19 55 00. Välj knappval 4 i menyn (produktinformation inför köp).

Villkor Home Connect.
Home Connect är en tjänst som erbjuds av Home Connect GmbH. 
För mer information om Home Connect, besök siemens-home.
bsh-group.com/se. Home Connect finns bara i utvalda länder. För 
att använda Home Connect måste du skapa ett användarkonto och 
registrera dig hos Home Connect GmbH. Appen är på engelska och du 
laddar ner den gratis via Google Play Store eller App Store.

Ventilation. 
Våra inbyggnadsprodukter alstrar värme och för att få en lång livslängd krävs 
att de får ventilation. För att behålla linjering och design i köket har vi valt att 
dölja ventilationen. Luften passerar in vid sockeln och den varma luften flödar 
upp längs med ryggen på skåpen och ut i överkant. Måttskisserna visar minimi-
mått på luftöppningarna, för att ventilationen ska fungera korrekt.

Ventilationsöppning minst 250 cm2

Ventilationsspalt min. 18 x 560 mm

(Mått i mm)

Bredd 60, 70 och 80 cm: Ventilationsspalt min. 20 x 550 mm. 
Bredd 90 cm: Ventilationsspalt min. 20 x 820 mm. 

Kyl alt. frys under bänk. 
All ventilation: 200 cm² sker i sockeln

Inbyggnadsugn, kompaktugn och mikrovågsugn

Integrerade kyl/frys-produkter

Mikrovågsugn väggskåp Induktionshäll ovan lådskåp alt. ovan ugn

Inbyggnadstips och måttskisser.

Överlapp upptill:
nisch 362 = 6 mm
nisch 365** = 3** mm

Överlapp nedtill: = 14 mm

min. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18
Det måste finnas en ventilationsspringa.1

Låda

20
1

min. 65 min. 45

max. 
2200

Mått i mm

Ventilation 
i sockeln
min. 200 cm2

Ventilationsöppning 
min. 200 cm2

rek. 560 
min. 550

min.
560

1772+8

Ventilation i sockeln 
min. 200 cm2

Ventilations-
öppning 
min. 200 cm2

Kräver 
hyllplan

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548
min.
550

820
870*

* Variabel sockel-/
 fothöjd

Plats för elanslutning på höger sida eller till 
vänster bredvid enheten. 

Det måste finnas en ventilationsspringa
Ventilationsöppning i sockeln minst 50 cm².

Inbyggnadsspis/
inbyggnadsugn

20
1

1

min.
45

590

35

Ventilationsöppning
minst 250 cm2

min.

Ventilations-
öppning
i sockeln 
minst 50 cm2

Utan
bakstycke

35

Ventilations-
öppning
i sockeln 
minst 50 cm2

min. 550

(min. 575
max. 597)

35

35

* Gäller även
fristående 
kylprodukter

*

Ventilationsöppning 
i sockeln minst 50 cm².

My Siemens – mer av allt.



4544

*25 mm på iQ500 ugnar

Köksdel (mått i cm)
Se till att det finns utrymme för panelen att öppnas, gäller 
samtliga ugnsmodeller med ånga – pulseSteam och fullSteam.

Se till att det finns utrymme för panelen att öppnas, gäller 
samtliga ugnsmodeller med ånga – pulseSteam och fullSteam.

Inbyggnadsugn med ångaElinstallationsschema Kompaktugn med ånga

Kompaktugn iQ700

Inbyggnadsugn iQ500 och iQ700

Mikrovågsugn iQ700

Vakuum-, värme- och förvaringslåda

min. 2

min. 2

Plats för skåplucka 
med handtag
eller bänkskiva

19,5

Skåpstommens 
framkant

Detalj A

19,5

max. 
487,5

Detalj A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548 min. 2

min. 2

Plats för skåplucka 
med handtag
eller bänkskiva

19,5

Skåpstommens 
framkant

Detalj A

7,5

max. 
347,5

Detalj A

19,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

13

455

548

19,5

max. 
347,5

7,5

13

455

548

Inbyggnad med häll. 

Inbyggnadsdjup, se 
måttritningen till hällen 

Avstånd min.:
induktionshäll: 5 mm
gashäll: 5 mm

7,5

m
in

. 4
60

442

Överlapp upptill:
nisch 362 = 6 mm
nisch 365** = 3** mm

Överlapp nedtill: = 14 mm

min. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18

min. 550 35

560+8

140

594

130

542

590+5

min. 550

Utan 
bakstycke

19,5

594

560+8

382

318

45

380+2

600

Hälltyp

Induktionshäll

freeInduction

Gashäll

42 mm

52 mm

32 mm

43 mm

53 mm

43 mm

ovanpåliggande plano

min. bänkskivstjocklek

Inbyggnad av kompaktenhet under häll 
kräver följande bänkskivstjocklek 
(ev. inkl. stomme). 

max. 
 45

min. 460
min. 
550

min. 20

19,5

560+8

405

407442455

594 548

min. 550

Ventilation i sockeln 
min. 50 cm2

max. 
 45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

35

442

450+5

Kortfattad sammanfattning av 
inbyggnadsmått.
För detaljerade och produktspecifika 
uppgifter hänvisar vi till vår hemsida 
siemens-home.bsh-group.com/se där 
det finns produktinformation gällande 
måttskisser och inbyggnadsmått.

Inbyggnad med häll. 

 Inbyggnadsdjup se  
måttskiss häll 

 Avstånd min.: 
Induktionshäll: 5 mm 
Gashäll: 5 mm 

 

7,5

m
in

. 6
00

577

19,5

max. 
 45

min.  
550min. 600+4

min. 
20

560+8

405

535

577

595

594 548

19,5

max. 
487,5

7,5

18

595

548

min. 550

Ventilation i sockeln 
min. 50 cm2

max. 
45

19,5
405

595 535

595 548

35

560+8

35585+10

Hälltyp

Induktionshäll

freeInduction

Gashäll

37 mm*

47 mm

30 mm

38 mm

48 mm

38 mm

ovanpåliggande plano

min. bänkskivstjocklek

Inbyggnad av enhet under häll kräver 
följande avstånd mellan bänkskivans 
ovankant och ugnpanelens ovankant 
(motsvarar ofta bänkskivetjocklek). 

*30 mm vid installation av iQ500 ugn 
under induktionshäll

Inbyggnadsugn iQ700 – installation med ugn under häll

*

 105-
110

 

15 15 15 10 15 

 

 

 

*

Köksdel                          (mått i cm)    

Gasanslutning till apparaten

Gasanslutning måste alltid
finnas tillgänglig för apparaten

Fläktkåpa
min 55 över el
min 65 över gas

Undantag: se nedan

Utdragbar fläkt
min 43 över el
min 65 över gas

*Eluttag 5 mm under 
bänkskiva till höger

 

= Eluttag 

= Spisanslutningsdosa 

 

KylaUgn, ångugn, 
mikrovågsugn 
och/eller 
kompaktugn 
inbyggda ovanför 
varandra.

Inbyggnadsugn 
respektive 
mikro-kombi-ugn 
inbyggd i högskåp.
Värmelåda inbyggd 
under en 
inbyggnadsugn.

Inbyggnadsugn 
respektive 
mikro-kombi-ugn 
inbyggd under 
en bänkskiva.
Kan även byggas 
in under häll.

Inbyggnadsugn
under en häll.

Fläkt för inbyggnad
i kåpa 
min 65

Fläkt underbyggd 
min 65

(Mått i mm)

(Mått i mm)

min. 
560+8

min. 18min. 300

Utan 
bakstycke

19,5

362-365

600

594

382

318

*570 mm på 
iQ500 ugnar

*



4746

a. Bredd 60 cm: 602, bredd 70 cm: 702 
b. Bredd 60 och 70 cm: 560+2

b. inductionAir urtagsbredd: 780+2

Planomontage – 60 cm

Normalhög diskmaskin

70/30-fördelningPlanomontage – 80 cm

Extra hög diskmaskin

60/40-fördelningPlanomontage – 90 cm

45 cm bred diskmaskin

Hel kyl alt. frys*

*med softClose-
gångjärn maxvikt 
snickerifront: 22 kg

Mikrovågsugn iQ500

Integrerad diskmaskin 60 cm och 45 cm

Induktionshäll med inbyggd fläktInbyggnadsespresso

Induktionshäll

Integrerad kyla

Kyl alt. frys under bänk Integrerad tvättmaskin Integrerad tvätt/tork

Fläktar – samtliga måttskisser finns på siemens-home.bsh-group.com/se

min.
50

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Ev. mer vid underbyggd
 ugn; se ugnens
 måttanvisningar

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

**51

a520

490-500+2
-0

b +2
-0

min.
50

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens
 

måttanvisningar

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

812

23
29

520

518

490-500+2
-0

-0
b

min.
50

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens
 måttanvisningar

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

880+2

**51

912

23
29

520

827

490-500+2
-0

-0

min. 400

Ta ur bön- och vattenbehållaren 
framifrån. 
Rekommenderad inbyggnadshöjd 
95-145 cm.

455

594

558
356

19

449

560+8450+2

35

min. 90
max. 220

65
5-

72
5

81
5-

87
5

81
5-

87
5 min. 

550

100

598

89

53

550
600

558

1772

618

1101

646

611

545

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548
min.
550

820
870*

* Variabel sockel-/
 fothöjd

170
220*

100/150*
30-85

600
580

100/150*

Plats för elanslutning på höger sida eller till 
vänster bredvid enheten. Ventilation och 
evakuering i sockeln. 

max. 598

A

338,6

30

574

202

Z

19

818+12
820

25

595 584

186

413

Z

A

541

1772

702

1012

733

694

545 545 558

1772

1749

1743

min. 90
max. 220

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5 min. 

550

100

598

89

53

550
600

min. 90
max. 220
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5-
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5

min. 
550
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5-

72
5
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5-
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5

550

100

448

89

53
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* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens måttanvisningar
 

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Avfasning max.1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens måttanvisningar
 

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Avfasning max.1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens
 måttanvisningar

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Avfasning
max.1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens
 måttanvisningar

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Avfasning
max.1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens
 måttanvisningar

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Avfasning 
max.1

R 10

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

892512

896±1

880+2

50
0+2

51
6±1827

23
29

* Minimiavstånd från 
 hällens ursågning till vägg
** Inbyggnadsdjup
*** Vid underbyggd ugn min. 30,
 evt. mer; se ugnens
 måttanvisningar

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Avfasning 
max.1

R 10

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

892512

896±1

880+2

50
0+2

51
6±1827

23
29

(Mått i mm)

Bredd 60 cm Bredd 80 cm Bredd 90 cm

(Mått i mm)

min. 3 min.3

Mikrovågsugn
hörnmontering

min. 300

    380    +2   382

1

1

Tillbehör frånluft, övergång till 
anslutning av flatkanal DN150. 
Innehåller: 
1. Rak övergång, vidare anslutning 
 ”hona” 95 x 220 mm
2. 90°-böj
3. Förlängningsadaptrar för 
 bänkdjup upp till 750 mm

1

2

3

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

Ventilation i sockel min. 700 cm2

Recirkulationsmodul – cleanAir

 

min.
100

205

790-
1040

110

595

655
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