
Siemens Home Appliances

הפעילו בלחיצת כפתור את תוכנית הפירוליזציה המנקה את 
התנור, תהנו מהארוחה ותשכחו מהניקיון.

The future moving in.

הפירוליטי של סימנס.
תשאירו את ניקוי התנור - לתנור.

siemens-home.bsh-group.com/il/



המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

סדרת תנורי האפייה החדשה של סימנס, כל דגם והתכונות הייחודיות לו
activeClean - ניקוי עצמי יסודי

תהליך ניקוי עצמי הנקרא פירוליזציה, הדרך הנוחה 
והיעילה ביותר לניקוי כל החלל הפנימי של התנור 

שלכם. באמצעות חימום לטמפרטורות גבוהות
מאוד - כל שאריות הלכלוך הופכות לאפר, אותו ניתן 
לנגב בקלות. אפילו המסילות הטלסקופיות, הניתנות 
לרכישה, בתנורים הפירוליטיים החדשים של סימנס 

 תוכננו במיוחד לעמידות בעת הניקוי העצמי הפעיל
.activeClean

במיוחד לשומרי הכשרות - 
התנור כשר לפסח כמו חדש

על ידי תוכנית פירוליזציה 
המגיעה לכ- 480 מעלות 

המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. 
התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים 
בזה אחר זה לאחר הפעלת התוכנית( באישור מכון 

מדעי טכנולוגי להלכה*.

fast preheat - חימום מהיר מראש
פונקציית חימום מהיר מראש של התנור, להבאת 

התנור לטמפרטורה הרצויה במינימום זמן.

cookControl - השף האישי שלכם במטבח
מגוון תכניות בישול ואפייה אוטומטיות ומוגדרות מראש, 
איתן תוכלו להגיע לתוצאה מיטבית ומדויקת עבור המנה 

שאתם מכינים, ע״י חישוב הזמן, הסוג והטמפרטורה 
הנדרשת לכל מנה.

clip rail - מסילה טלסקופית
מסילה טלסקופית הניתנת להזזה ולמיקום בכל מפלס 

בתנור.

נפח 71 ליטר
תא אפייה גדול במיוחד, מאפשר גמישות מקסימלית 

בבישול ואפיה של מאכלים במגוון גדלים.

softMove
דלת התנור נפתחת ונסגרת בעדינות ובהדרגתיות,

ללא טריקה, הודות למנגנון הבלימה החכם.

Sabbath mode – תכנית ייחודית לשבת
התנור יפעל ברצף במשך 25-73 שעות. מרגע בחירת 

תכנית שבת לא יתאפשר שינוי טמפרטורה בתנור. 
במידה וכיוונתם זמן לכיבוי לפני כניסת השבת, הטיימר 

ישמיע צליל כשהוא יסיים את פעולתו ויפסיק באופן 
אוטומטי לאחר פרק זמן קצר. 

19*אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד )פסח, בשר/חלב( ולא לתכנית השבת.
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

תנורים בנויים

המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד )פסח, בשר/חלב( ולא לתכנית השבת.

HB574ABR0Y

• תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• 7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
• cookControl10 - 10 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו 	

480 מעלות  חדש על ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה 
אחר זה לאחר הפעלת התכנית )באישור מכון מדעי 

טכנולוגי להלכה*(
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,590

HB378GBR0Y

• תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• תצוגת LED נוחה וברורה כולל חיוויי טמפרטורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 9 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, הפשרה, חימום תחתון, אידוי קל, 
אוויר חם עדין

• תכנית שבת	
• cookControl30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו 	

480 מעלות  חדש על ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה 
אחר זה לאחר הפעלת התכנית )באישור מכון מדעי 

טכנולוגי להלכה*(
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,890

HB378G2R0Y

• תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• תצוגת LED נוחה וברורה כולל חיוויי טמפרטורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 9 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, הפשרה, חימום תחתון, אידוי קל, 
אוויר חם עדין

• תכנית שבת	
• cookControl30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו 	

480 מעלות  חדש על ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה 
אחר זה לאחר הפעלת התכנית )באישור מכון מדעי 

טכנולוגי להלכה*(
• 	A :דירוג אנרגיה
•  2 מסילות טלסקופיות, האחת	

 קבועה, השניה ניתנת למיקום
בכל מפלס בתנור

• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 5,490

HB578GBS0Y

• תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• lightControl - לחצנים מוארים, תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 9 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, הפשרה, חימום תחתון, אידוי קל, 
אוויר חם עדין

• תכנית שבת	
• cookControl30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו 	

480 מעלות  חדש על ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה 
אחר זה לאחר הפעלת התכנית )באישור מכון מדעי 

טכנולוגי להלכה*(
• 	A :דירוג אנרגיה
•  אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה	

ורשת
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,590
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

HB338GBS0Y

• תנור בנוי נירוסטה	
• ecoClean Plus - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים 	

השומרת על נקיון התנור
• תצוגת LED נוחה וברורה כולל חיוויי טמפרטורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 9 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, הפשרה, חימום תחתון, אידוי קל, 
אוויר חם עדין

• תכנית שבת	
• cookControl30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 3,990

* אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד )פסח, בשר/חלב( ולא לתכנית השבת.

HB578GBW0Y

• תנור בנוי לבן - פירוליטי	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• lightControl - לחצנים מוארים, תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 9 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, הפשרה, חימום תחתון, אידוי קל, 
אוויר חם עדין

• תכנית שבת	
• cookControl30 - 30 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 30°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו 	

480 מעלות  חדש על ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה 
אחר זה לאחר הפעלת התכנית )באישור מכון מדעי 

טכנולוגי להלכה*(
• 	A :דירוג אנרגיה
•  אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה	

ורשת
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,590

HB374ABR0Y

• תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• 7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
• cookControl10 - 10 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו 	

480 מעלות  חדש על ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 המלבנות את התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים או בשריים בזה 
אחר זה לאחר הפעלת התכנית )באישור מכון מדעי 

טכנולוגי להלכה*(
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,090

HB317GBS0Y

• תנור בנוי נירוסטה	
• תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
• cookControl10 - 10 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 3,790
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

תנורים בנויים, תנורי אידוי, מיקרוגל ומגירת חימום

* אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד )פסח, בשר/חלב( ולא לתכנית השבת.

BF525LMS0

• מיקרוגל אינטגרלי 38 ס"מ, נירוסטה	
• עיצוב ללא מסגרת - להתקנה קלה בשילוב עם שאר 	

מוצרי המטבח והארונות
• נפח: 20 ליטר	
• 	800W :עוצמה
• תצוגת LED עם שעון דיגיטלי 	
• cookControl7 - 7 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש 	

למנות מושלמות
• ציר שמאלי - פתיחת דלת לכיוון שמאל	
• מנגנון פתיחה חשמלי בלחיצת כפתור	
• פנים התא עשוי מנירוסטה	
• תאורת LED פנימית	
• תפעול מלא באמצעות לחצני טאצ'	
• קוטר צלחת: 25.5 ס"מ	
• קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 49	

₪ 2,590

BF525LMW0

• מיקרוגל אינטגרלי 38 ס"מ, לבן	
• עיצוב ללא מסגרת - להתקנה קלה בשילוב עם שאר 	

מוצרי המטבח והארונות
• נפח: 20 ליטר	
• 	800W :עוצמה
• תצוגת LED עם שעון דיגיטלי 	
• cookControl7 - 7 תכניות אוטומטיות מוגדרות מראש 	

למנות מושלמות
• ציר שמאלי - פתיחת דלת לכיוון שמאל	
• מנגנון פתיחה חשמלי בלחיצת כפתור	
• פנים התא עשוי מנירוסטה	
• תאורת LED פנימית	
• תפעול מלא באמצעות לחצני טאצ'	
• קוטר צלחת: 25.5 ס"מ	
• קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 49	

₪ 2,590

HB537GBW0Y

• תנור בנוי לבן	
• ecoClean Plus - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים 	

השומרת על נקיון התנור
• lightControl - לחצנים מוארים, תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
• cookControl10 - 10 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 3,290

HB537GBS1Y

• תנור בנוי נירוסטה	
• ecoClean Plus - דופן אחורית שסופחת ומפרקת שומנים 	

השומרת על נקיון התנור
• lightControl - לחצנים מוארים, תצוגת LED נוחה וברורה	
• טורבו 3D - לתוצאות מושלמות גם ב3 מפלסים בו זמנית	
• SoftClose - סגירת דלת התנור בצורה רכה והדרגתית 	

ללא טריקה
• 7 תכניות: טורבו 3D, חום עליון/תחתון, טורבו גריל, גריל 	

גדול, הגדרות פיצה, חימום תחתון, אוויר חם עדין
• cookControl10 - 10 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• טווח טמפרטורה: 50°C-275°C / נפח: 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• בקרת התחממות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• שעון דיגיטלי עם טיימר	
• fast preheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• תאורת הלוגן פנימית חזקה	
• איוורור / קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.2 מטר	
• 	A :דירוג אנרגיה
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 3,290
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

BI510CNR0

• מגירת חימום זכוכית שחורה	
• Push&Pull - פתיחה וסגירה בלחיצה ללא ידית	
• נפח: 23 ליטר	
• טעינה עד ל - 15 ק"ג	
• מתאים לעד 64 כוסות אספרסו או 14 צלחות	
• טווח טמפרטורה: 40-80 מעלות	
•  4 אפשרויות:	

 חימום כלי הגשה
 הפשרת מזון עדינה

 שמירה על מזון ומשקאות חמים
התפחת בצק

• מגיע עם משטח נגד החלקה לכלים	
• אורך כבל חשמל: 1.5 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 49	

₪ 2,890

CO565AGS0

• תנור אידוי משולב מיקרו גריל, נירוסטה	
• נפח: 36 ליטר	
• 4 תכניות: מיקרו, אידוי, גריל מלא, גריל קטן	
• טווח טמפרטורה: 40-230 מעלות	
• 	1000W :עוצמת מיקרוגל
• lightControl - לחצנים מוארים	
• cookControl15 - 15 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• פנים התא עשוי מנירוסטה	
• 	2000W :עוצמת גריל
• 3 דרגות אידוי לבחירה	
• נפח מיכל מים: 0.8 ליטר	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• פונקציית כיבוי אוטומטי	
• קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.5 מטר	
• אביזרים נלווים: צלחת, 2 רשתות	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 49	

₪ 6,990

CM585AMS0

• תנור משולב מיקרו, נירוסטה	
• נפח: 44 ליטר	
• 4 תכניות בישול ואפייה: טורבו, טורבו גריל, גריל, תכנית 	

פיצה
• טווח טמפרטורה: 40-230 מעלות	
• 	900W :עוצמת מיקרוגל
• lightControl - לחצנים מוארים	
• cookControl15 - 15 תכניות מוגדרות מראש למנות 	

מושלמות
• פנים התא עשוי מנירוסטה	
• 	1750W :עוצמת גריל
• ניתן לשלב בין מיקרוגל ואפייה	
• fastPreheat - פונקציית חימום מהיר מראש	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• פונקציית כיבוי אוטומטי	
• קירור חזיתי	
• אורך כבל חשמל: 1.8 מטר	
• אביזרים נלווים: צלחת, 2 רשתות	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 49	

₪ 5,290
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

תנורים בנויים

* אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד )פסח, בשר/חלב( ולא לתכנית השבת.

HB634GBS1

• תנור בנוי נירוסטה	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל 
גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום תחתון, 

בישול ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
• ecoClean Plus - ציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי 	

מושלם
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 2.8 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת הלוגן פנימית	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• 	A :דירוג אנרגיה
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,590

HB633GBS1

• תנור בנוי נירוסטה	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 10 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, 
גריל גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום 

תחתון
• תכנית שבת	
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 2.8 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת הלוגן פנימית	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• אביזרים נלווים: תבנית אפייה ורשת 	
• 	A :דירוג אנרגיה
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,390

HB676GBS1

• תנור בנוי נירוסטה - פירוליטי	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל 
גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום תחתון, בישול 

ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם	
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 3.7 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת התחממות	
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי בטיחותי	
• תאורת הלוגן פנימית	
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על 	

480 מעלות המלבנות את  ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור. התנור מתאים לבישול 

 או אפייה חלביים או בשריים בזה
 אחר זה לאחר הפעלת התכנית

)באישור מכון מדעי טכנולוגי להלכה*(
•  אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה	

ורשת
• 	A :דירוג אנרגיה
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 6,690

HB634GBW1

• תנור בנוי לבן	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, 
גריל גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום תחתון, 

בישול ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
• ecoClean Plus - ציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי 	

מושלם
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 2.8 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת הלוגן פנימית	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• 	A :דירוג אנרגיה
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 4,590
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. * אישור המכון הוא לתכנית הפירוליזציה בלבד )פסח, בשר/חלב( ולא לתכנית השבת.

HB676GBW1Y

• תנור בנוי לבן - פירוליטי	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל 
גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, הפשרה, חימום תחתון, בישול 

ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
•  activeClean - תכנית פירוליטית לניקוי עצמי -	

3 דרגות לבחירה
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם	
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 3.7 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 71 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת התחממות	
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי בטיחותי	
• תאורת הלוגן פנימית	
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• במיוחד לשומרי הכשרות - התנור כשר לפסח כמו חדש על 	

480 מעלות המלבנות את  ידי תכנית פירוליזציה המגיעה לכ-
 התנור בליבון חמור בלחיצת כפתור.

 התנור מתאים לבישול או אפייה חלביים
 או בשריים בזה אחר זה לאחר
 הפעלת התכנית )באישור מכון

מדעי טכנולוגי להלכה*(
• אביזרים נלווים: 2 תבניות אפייה ורשת	
• 	A :דירוג אנרגיה
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 6,690

BI630CNW1 / BI630CNS1

• BI630CNS1 - מגירת חימום זכוכית שחורה	
• BI630CNW1 - מגירת חימום זכוכית לבנה	
• 	30°C - 80°C 4 טמפרטורות אפשריות בין
• 5 אפשרויות:	

התפחת בצק
הפשרה עדינה של מזון קפוא

שמירה על משקאות חמים
חימום מראש של ארוחות חמות לפני הגשה

בישול בחום נמוך
• משטח חימום מזכוכית מחוסמת	
• טעינה עד ל - 25 ק"ג	
• נפח 20 ליטר	
• מגירה טלסקופית נשלפת	
• פתיחת Push&Pull קלה ונוחה	
• אורך כבל חשמל 1.50 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 5,290

25



/www.siemens-home.bsh-group.com/ilסימנס - מחירון מומלץ לצרכן - 1.4.2019

המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

HM656GBS1Y

• תנור בנוי נירוסטה משולב מיקרוגל בגודל מלא	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל 
גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום תחתון, 

בישול ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
• varioSpeed - לחיסכון של עד כ-50% מזמני הבישול	
• 	)90W ,180W ,360W ,600W ,800W( מיקרוגל בעל 5 עוצמות
• ecoClean Plus - ציפוי ייחודי המפרק שומנים לניקוי 	

מושלם
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
•  cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם,	

מגוון תוכניות אוטומטיות לבחירה
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 3.7 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 67 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת הלוגן פנימית	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 8,090

coolStart תוכלו לחסוך זמן: עם מנגנון
הכנת מזון קפוא בתנור היא עכשיו אפילו מהירה 
יותר - הודות לפעולת coolStart החדשנית. עם 
התמיכה של שלב החימום המתוחכם הזה, כעת 
תוכלו לבשל בהצלחה מזון קפוא במהירות וללא 

צורך בהפשרה - אשר מביא לחיסכון בזמן.

varioSpeed חצי זמן
תוכלו להאיץ את הכנת המאכלים שלכם על ידי 

הפעלת המיקרוגל המשולב להשלמת תכנית 
 הבישול הרגילה, ולהפחית את זמן הבישול עד
כ- 50%, כך תחסכו מהזמן שבדרך כלל אתם 

זקוקים לו, תוך שמירה על איכות המאכלים.

תנור ומיקרוגל במוצר אחד, 
זוגיות מושלמת של טכנולוגיה 

ועיצוב

HM636GNS1

• תנור בנוי נירוסטה משולב מיקרוגל בגודל מלא	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל 
גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום תחתון, 

בישול ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
• varioSpeed - לחיסכון של עד כ-50% מזמני הבישול	
• 	)90W ,180W ,360W ,600W ,800W( מיקרוגל בעל 5 עוצמות
• ecoClean - ציפוי ייחודי בגב התנור המפרק שומנים, 	

לניקוי מושלם
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
•  cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם,	

מגוון תוכניות אוטומטיות לבחירה
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 3.7 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 67 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת הלוגן פנימית	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• כולל מסילה טלסקופית מובנית	
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 8,590

HM636GNW1

• תנור בנוי לבן משולב מיקרוגל בגודל מלא	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 13 תכניות בישול ואפייה: טורבו

חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל 
גדול, גריל קטן, תכנית לפיצה, coolStart, חימום תחתון, 

בישול ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תכנית שמירת חום
• תכנית שבת	
• varioSpeed - לחיסכון של עד כ-50% מזמני הבישול	
• 	)90W ,180W ,360W ,600W ,800W( מיקרוגל בעל 5 עוצמות
• ecoClean - ציפוי ייחודי בגב התנור המפרק שומנים, 	

לניקוי מושלם
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
•  cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם,	

מגוון תוכניות אוטומטיות לבחירה
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 3.7 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-300 מעלות	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 67 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• דלת פנימית מזכוכית מלאה	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת הלוגן פנימית	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• כולל מסילה טלסקופית מובנית	
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 8,590

26תנורים בנויים, תנורים משולבי מיקרוגל



המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

CM633GBS1

• תנור משולב מיקרוגל, 45 ס"מ, נירוסטה	
• 	 ,eco 4, טורבו אקטיביD 6 תכניות בישול ואפייה: טורבו

טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, חימום צלחות
• 14 תכניות אוטומטיות	
• varioSpeed - לחיסכון של עד כ-50% מזמני הבישול	
• 	)90W ,180W ,360W ,600W ,900W( מיקרוגל בעל 5 עוצמות
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם	
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 2.8 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-275 מעלות	
• אפשרויות חימום כגון מיקרוגל, גריל משולב מיקרוגל	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 45 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת LED פנימית חסכונית וחזקה	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 7,990

CM633GBW1

• תנור משולב מיקרוגל, 45 ס"מ, לבן	
• 	,eco 4, טורבו אקטיביD 6 תכניות בישול ואפייה: טורבו 

טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, חימום צלחות
• 14 תכניות אוטומטיות	
• varioSpeed - לחיסכון של עד כ-50% מזמני הבישול	
• 	)90W ,180W ,360W ,600W ,900W( מיקרוגל בעל 5 עוצמות
• 4D hotAir - מאוורר אחורי מנירוסטה המסתובב לשני 	

כיוונים לאפייה שווה ואחידה בכל מפלסי התנור
• cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם	
• תצוגת TFT צבעונית בגודל 2.8 אינץ' עם לחצני מגע 	

touchControl במגוון שפות
• softMove – פתיחת דלת התנור וסגירתה בצורה רכה 	

והדרגתית ללא טריקה
• טווח טמפרטורה: 30-275 מעלות	
• אפשרויות חימום כגון מיקרוגל, גריל משולב מיקרוגל	
• לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא	
• נפח 45 ליטר	
• תא אפייה בציפוי אמאייל עמיד במיוחד לניקוי קל	
• תצוגת טמפרטורה בפועל ומומלצת לתכנית, בקרת 	

התחממות
• שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר 	

לכיבוי אוטומטי
• תאורת LED פנימית חסכונית וחזקה	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד בפני ילדים / כיבוי אוטומטי 	

בטיחותי
• אורך כבל חשמל 1.20 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 48	

₪ 7,990
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9 עוצמות להבה מדויקות לבישול 
בסטנדרט גבוה.

The future moving in.

כיריים גז עם טכנולוגיית 
.stepFlame

siemens-home.bsh-group.com/il/



המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

EC6A5HB90Y

• 	stepFlame כיריים גז 60 ס״מ, מסדרת 
עם 4 מבערים כולל מבער ווק, בעיצוב נירוסטה 

• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  4 להבות:	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3.3kW ימני אחורי: מבער לווק 

1.75kW שמאלי קדמי: מבער רגיל 
 1kW ימני קדמי: מבער חיסכוני

• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ, עומק – 48 ס"מ  	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך 	

משטח העבודה!
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 3,790

EC7A5SB90Y

• 	stepFlame כיריים גז 75 ס״מ, מסדרת 
עם 5 מבערים כולל מבער ווק, בעיצוב נירוסטה 

• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  5 להבות: 4 להבות ולהבת ווק	

4.6kW שמאל: מבער לווק 
3kW ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 

1.75kW מרכזי אחורי: מבער רגיל 
1kW מרכזי קדמי: מבער חיסכוני 
1.75kW ימני קדמי: מבער רגיל

• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ , עומק – 48 ס"מ  	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני 	

חיתוך משטח העבודה!
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 4,890
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stepFlame טכנולוגיית
מאפשרת לבשל ב-9 רמות שונות ולבחור את 
עוצמת החום המתאימה בדיוק לתבשיל שלכם 

בסיבוב כפתור.



/www.siemens-home.bsh-group.com/ilסימנס - מחירון מומלץ לצרכן - 1.4.2019

המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

כיריים גז
EP6A2HB20Y

• 	stepFlame כיריים גז 60 ס״מ, מסדרת 
עם 4 מבערים כולל מבער ווק, בעיצוב זכוכית לבנה 

להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת לבנה בשילוב מגני חום סביב 	

המבערים מנירוסטה, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  4 להבות:	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3.3kW ימני אחורי: מבער לווק 

1.75kW שמאלי קדמי: מבער רגיל 
 1kW ימני קדמי: מבער חיסכוני

• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח הכיריים 	

בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ, עומק – 48 ס"מ	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך 	

משטח העבודה!
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 3,490

EP6A6HB20Y

• 	stepFlame כיריים גז 60 ס״מ, מסדרת 
עם 4 מבערים כולל מבער ווק, בעיצוב זכוכית שחורה 

להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת שחורה בשילוב מגני חום סביב 	

המבערים בגוון שחור, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  4 להבות:	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3.3kW ימני אחורי: מבער לווק 

1.75kW שמאלי קדמי: מבער רגיל 
 1kW ימני קדמי: מבער חיסכוני

• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח הכיריים 	

בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ , עומק – 48 ס"מ  	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך 	

משטח העבודה!
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 3,490

EP6A8HB20Y

• 	stepFlame כיריים גז 60 ס״מ, מסדרת 
עם 4 מבערים כולל מבער ווק, בעיצוב זכוכית טיטניום 

להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת בגוון נירוסטה בשילוב מגני חום 	

סביב המבערים מנירוסטה, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  4 להבות:	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3.3kW ימני אחורי: מבער לווק 

1.75kW שמאלי קדמי: מבער רגיל 
1kW ימני קדמי: מבער חיסכוני

• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח 	

הכיריים בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ, עומק – 48 ס"מ  	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני 	

חיתוך משטח העבודה!
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 3,590

606060

כיריים גז עם טכנולוגיית 
stepFlame - ליהנות 

מארוחה משפחתית
בטעמים מדויקים.
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

EP7A2QB90Y

• 	stepFlame כיריים גז 75 ס״מ, מסדרת 
עם 5 מבערים כולל מבער ווק מרכזי, בעיצוב זכוכית לבנה 

להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת לבנה בשילוב מגני חום סביב 	

המבערים מנירוסטה, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  5 להבות: 4 להבות ולהבת ווק	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3kW ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 

4kW להבה מרכזית: מבער לווק 
1kW שמאלי קדמי: מבער חיסכון 

1.75kW ימני קדמי: מבער רגיל
• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח הכיריים 	

בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ, עומק – 48 ס"מ	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך 	

משטח העבודה! 
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 4,390

EP7A6QB90Y

• 	stepFlame כיריים גז 75 ס״מ, מסדרת 
עם 5 מבערים כולל מבער ווק מרכזי, בעיצוב זכוכית שחורה 

להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת שחורה בשילוב מגני חום סביב 	

המבערים בגוון שחור, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  5 להבות: 4 להבות ולהבת ווק	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3kW ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 

4kW להבה מרכזית: מבער לווק 
1kW שמאלי קדמי: מבער חיסכון 

1.75kW ימני קדמי: מבער רגיל
• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח הכיריים 	

בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ , עומק – 48 ס"מ  	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני חיתוך 	

משטח העבודה! 
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 4,390

EP7A6SB90Y

• 	stepFlame כיריים גז 75 ס״מ, מסדרת 
עם 5 מבערים כולל מבער ווק, בעיצוב זכוכית שחורה 

להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת שחורה בשילוב מגני חום סביב 	

המבערים בגוון שחור, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  5 להבות: 4 להבות ולהבת ווק	

4kW שמאל: מבער לווק 
3kW ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 

1.75kW מרכזי אחורי: מבער רגיל 
1kW מרכזי קדמי: מבער חיסכוני 
1.75kW ימני קדמי: מבער רגיל

• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח הכיריים 	

בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 61 ס"מ, עומק – 48 ס"מ	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 4,390

EP7A8QB90Y

• 	stepFlame כיריים גז 75 ס״מ, מסדרת 
עם 5 מבערים כולל מבער ווק מרכזי, בעיצוב זכוכית 

טיטניום להבנייה שטוחה
• משטח זכוכית מחוסמת טיטניום בשילוב מגני חום סביב 	

המבערים מנירוסטה, עיצוב ללא מסגרת 
• רשתות לסירים מברזל יצוק	
• stepFlame - טכנולוגיה חדישה וייחודית המאפשרת 	

שליטה מלאה בעוצמת הלהבה ב-9 רמות עוצמה 
מדוייקות

• כפתורים בעיצוב ייחודי לנוחות מירבית בבחירת עוצמת 	
הלהבה

• הצתה בכפתור ההפעלה )יד אחת(	
•  5 להבות: 4 להבות ולהבת ווק	

1.75kW שמאל אחורי: מבער רגיל 
3kW ימני אחורי: מבער לבישול מהיר 

4kW להבה מרכזית: מבער לווק 
1kW שמאלי קדמי: מבער חיסכון 

1.75kW ימני קדמי: מבער רגיל
• חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז	
• אורך כבל החשמל: 1 מטר	
• ניתן להתקנה רגילה או להתקנה שטוחה – משטח 	

הכיריים בגובה משטח השיש במטבח 
• מידות לחיתוך שיש: רוחב – 56 ס"מ, עומק – 48 ס"מ  	
• הבנייה סטנדרטית – יש להיעזר בשרטוט בלבד לפני 	

חיתוך משטח העבודה!
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 50	

₪ 4,890

75757575
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Siemens Home Appliances

הכיריים החשמליות של סימנס.

The future moving in.

גמישות מקסימאלית 
לחווית בישול יוצאת דופן.

siemens-home.bsh-group.com/il/



המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

ET601FN17Y

• כיריים קרמיות, 60 ס"מ	
• משטח קרמי זכוכית שחורה, ללא מסגרת	
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	

גבוהה
• הפעלה נוחה באמצעות פיקוד touchSlider - מגע בגלישה	
• 4 אזורי בישול במהירות גבוהה, כולל:	

 שמאל אחורי – טבעת מורחבת – 17 / 26.5 ס"מ,
2600W / 1800W

2200W / 1000W ,ימין קדמי – טבעת כפולה - 14 / 21 ס"מ
1200W ,ימין אחורי – 14.5 ס"מ
2000W ,שמאל קדמי – 18 ס"מ

• לחצן reStart - מאפשר לשמור על הגדרות החימום 	
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים

• 17 רמות חום לכל טבעת	
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול, יכול לשמש גם כשעון עצר 	

עצמאי
• נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
• חיווי חום שיורי בשני שלבים	
• תצוגת צריכת האנרגיה בסיום הפעולה	
• 	7500W :הספק כללי
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
•  מידות: ראה שרטוט בעמוד 50, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 2,490

ET651FN17Y

• כיריים קרמיות, 60 ס"מ	
• משטח קרמי זכוכית שחורה, גימור פאזה בשיפוע ללא 	

מסגרת
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	

גבוהה
• 4 אזורי בישול במהירות גבוהה, כולל:	

 שמאל אחורי – טבעת מורחבת – 17 / 26.5 ס"מ,
2600W / 1800W

2200W / 1000W ,ימין קדמי – טבעת כפולה - 12 / 21 ס"מ
1200W ,ימין אחורי – 14.5 ס"מ
2000W ,שמאל קדמי – 18 ס"מ

• הפעלה נוחה באמצעות פיקוד touchSlider - מגע בגלישה	
• לחצן reStart - מאפשר לשמור על הגדרות החימום 	

למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
• 17 רמות חום לכל טבעת	
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול, יכול לשמש גם כשעון עצר 	

עצמאי
• נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
• חיווי חום שיורי בשני שלבים	
• תצוגת צריכת האנרגיה בסיום הפעולה	
• הרתחה אוטומטית	
• 	7500W :הספק כללי
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
•  מידות: ראה שרטוט בעמוד 50, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 2,490

ET675LNB2Y

• כיריים קרמיות, 60 ס"מ	
• משטח קרמי זכוכית שחורה עם פאזה קדמית בשיפוע	
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	

גבוהה
•  4 אזורי בישול במהירות גבוהה, כולל:	

 2600W / ,שמאל אחורי – טבעת כפולה - 17 / 26.5 ס"מ
1800W 

1200W ,ימין אחורי – 14.5 ס"מ 
1200W ,שמאל קדמי – 14.5 ס"מ 

2200W / 750W ,ימין קדמי – טבעת כפולה - 12 / 21 ס"מ
• לחצן reStart - מאפשר לשמור על הגדרות החימום 	

למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
• פיקוד מגע כפול lightSlider מאפשר שליטה נוחה ומוארת 	

עבור כל אזורי הבישול, נסתר כאשר הכיריים כבויות
• 17 רמות חום לכל טבעת	
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול, אפשרות לשימוש כשעון 	

עצר עצמאי
• שעון ספירה קדימה	
• נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
• תצוגה לצריכת האנרגיה הניתנת לכיוון	
• 	6700W :הספק כללי
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
•  מידות: ראה שרטוט בעמוד 50, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 2,990

ET801LMP1D

• כיריים קרמיות, 80 ס"מ	
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	

גבוהה
•  5 אזורי בישול כולל 3 אזורים כפולים:	

1200W ,שמאל אחורי – 14.5 ס"מ 
 שמאל קדמי – טבעת כפולה - 14.5 / 21 ס"מ,

2100W / 1200W 
2400W / 1700W ,מרכז – טבעת כפולה - 18 / 23 ס"מ 

 ימין - טבעת כפולה עם הרחבה ואיזור מורחב –
4600W / 3400W / 2000W / 1000W ,12 / 18 / 27 / 37 ס"מ

• איזור combiZone ייחודי לכיריים קרמיות, המותאם לכלי 	
בישול גדולים במיוחד

• לחצן reStart - מאפשר לשמור על הגדרות החימום 	
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים

• פיקוד מגע כפול lightSlider - פיקוד חדשני LED נסתר 	
כאשר הכיריים כבויות

• 17 דרגות עוצמה לכל טבעת	
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול אפשרות לשימוש כשעון 	

עצר עצמאי
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות, נעילה בטיחותית של 	

הפיקוד, נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
• תצוגה לצריכת האנרגיה הניתנת לכיוון	
• 	11200W :הספק כללי
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
•  מידות: ראה שרטוט בעמוד 50, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 6,990
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www.siemens-home.bsh-group.com/il/כיריים אינדוקציה
EU611FEF1Y

• אינדוקציה, 60 ס״מ	
• משטח קרמי זכוכית שחורה ללא מסגרת	
• חד פאזי – חיבור ישיר לשקע רגיל )16 אמפר( ללא הצורך 	

בהכנת ביתך עם תשתית חשמל תלת-פאזית
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	

גבוהה
• הפעלה באמצעות מגע touchSlider - להפעלה קלה ונוחה	
•  4 אזורי בישול אינדוקציה:	

)BOOST - 3100W( 1800W - שמאל קדמי ואחורי 18 ס״מ 
)BOOST - 2200W( 1400W - ימני אחורי 14.5 ס״מ 

)BOOST - 3700W( 2200W - ימני קדמי 21 ס״מ
• 17 רמות חום לכל טבעת	
• אפשרות להפעלת Booster )מאיץ( לחימום מהיר במיוחד	
• Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של 	

מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת 
הפעלת הכיריים

• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול, יכול לשמש גם כשעון עצר 	
עצמאי

• לחצן reStart - מאפשר לשמור על הגדרות החימום 	
למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים

•  Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים	
ומחבתות - לבטיחות מירבית

• מחוון חום שיורי דיגיטלי ב- 2 שלבים	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד	
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
• הספק כללי: 3700W - חד פאזי	
•  מידות: ראה שרטוט בעמוד 51, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 4,890

אינדוקציה - טכנולוגיה המאפשרת היווצרות חום רק במקום בו הוא נחוץ, בתחתית הסיר או המחבת. בהיעדר כלי בישול על המשטח, לא נוצר חום והכיריים 
בטוחות לשימוש. בשיטת בישול זו, החום הנחוץ מתפתח במהירות רבה מאד, הכיריים צורכות פחות חשמל וחוסכות אנרגיה.

טבעות בישול בשיטת האינדוקציה
מהירות יותר - האינדוקציה מפתחת את החום 

הרצוי במהירות הבזק, מה שגורם לזמני הבישול 
להתקצר משמעותית. באותה מידת מהירות ניתן 
להוריד את החום. מאחר שטבעת הבישול עצמה 

אינה מתחממת, לא נשארים שרידי חום לאורך זמן.

בטיחותיות יותר - בזמן הבישול בשיטת 
האינדוקציה, הסכנה לכוויה פוחתת, מאחר וכשאין 

סיר לא נוצר חום. חום נוצר רק כאשר מונח על 
הכיריים כלי בישול, בהיעדרו, לא נוצר חום והכיריים 

בטוחות לשימוש.

קלות יותר לניקוי - כיריים בשיטת האינדוקציה 
קלות מאד לניקוי, משום שמשטחי הזכוכית 

הקראמית מתחממים מעט, בשל שאריות החום 

של תחתיות הסירים. מזון שגלש לא נשרף וסוכר 
שנשפך לא נחרך, לניקוי מספיק ניגוב קל. 

 lightSlider פיקוד
פיקוד נסתר המואר רק בעת השימוש לשליטה 

אופטימאלית על הכיריים. הפיקוד מאפשר שליטה 
נוחה על עוצמת החום הרצויה, אפשרות להפעלת 

טיימר לכיבוי כל אזורי הבישול בנפרד ויכול לתפקד 
כשעון עצר נפרד.

 fryingSensor Plus
חיישן ייחודי המאפשר טיגון תוך שמירה על 

טמפרטורה מתאימה וקבועה. אפשרות זו חוסכת 
באנרגיה ומונעת חימום יתר של השמן במחבת. 

ניתן לבחור ב1 עד 5 דרגות חימום, בהתאם למנה 
הרצויה. מידע נוסף והמלצות למנות שונות תוכלו 

למצוא בקלות בחוברת ההפעלה.

איך יודעים אם הסיר שלכם מתאים?
בפשטות - מקרבים מגנט )של מקרר( לתחתית 

הסיר או המחבת. היה והמגנט נצמד לתחתית 
הסיר, אזי מדובר בתחתית סיר מגנטית והוא מתאים 

לבישול בשיטת האינדוקציה.

כיריים אינדוקציה של סימנס - מגוון חידושים טכנולוגיים, כל דגם והתכונות הייחודיות לו
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EX675FEC1E

• אינדוקציה 60 ס"מ - עם אזור בישול גמיש 	
flexInduction

• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	
גבוהה, עיצוב פאזה בשיפוע

• פיקוד קדמי touchSlider המאפשר בחירה נוחה של 	
הטמפרטורה הרצויה

• 	:flexInduction 4 אזורי בישול אינדוקציה, 1 אזור בישול 
3300W ,איזור בישול אחד 40 ס"מ על 24 ס"מ 

)BOOST - 3700W( 
 2200W ,או שני אזורי בישול מחוברים 20 ס"מ על 24 ס"מ

)BOOST - 3700W( 
 )BOOST - 2200W( 1400W ,ימין אחורי 14.5 ס"מ 

 )BOOST - 3700W( 2200W ,ימין קדמי 21 ס"מ
• 17 רמות חום לכל טבעת 	
• אפשרות להפעלת Booster )מאיץ( לחימום מהיר במיוחד	
• fryingSensor - עם 4 הגדרות טמפטורה לטיגון קל ונוח	
• Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות - 	

לבטיחות מירבית
• Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של 	

מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת 
הפעלת הכיריים

• לחצן reStart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר 	
שניות לאחר כיבוי הכיריים

• מתג הפעלה ראשי לבטיחות, לחצן להתחלה מהירה	
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול' אפשרות לשימוש כשעון 	

עצר עצמאי
• נעילה בטיחותית של הפיקוד, נעילת מקשים לזמן קצוב 	

בעת ניקיון
• מחוון חום שיורי דיגיטלי ב- 2 שלבים	
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
• אורך כבל החשמל 110 ס"מ	
• 	7400W :הספק כללי
•  מידות: ראה שרטוט בעמודים 51, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 6,890

EX675FXC1E

• אינדוקציה 60 ס"מ - עם 2 אזורי בישול גמישים 	
flexInduction

• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	
גבוהה, עיצוב פאזה בשיפוע

• שני איזורים גמישים FlexZone היוצרים 4 אזורי בישול	
• פיקוד קדמי touchSlider המאפשר בחירה נוחה של 	

הטמפרטורה הרצויה
•  4 אזורי בישול אינדוקציה ימין ושמאל זהים	

3300W :איזור בישול אחד 40 ס"מ על 24 ס"מ 
)BOOST - 3700W( 

 2200W ,או שני אזורי בישול מחוברים 20 ס"מ על 24 ס"מ
)BOOST - 3700W(

• 17 רמות חום לכל טבעת 	
• אפשרות להפעלת Booster )מאיץ( לחימום מהיר במיוחד	
• fryingSensor - עם 4 הגדרות טמפטורה לטיגון קל ונוח	
• Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות - 	

לבטיחות מירבית
• Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של 	

מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת 
הפעלת הכיריים

• לחצן reStart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר 	
שניות לאחר כיבוי הכיריים

• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
• נעילה בטיחותית של הפיקוד, נעילת מקשים לזמן קצוב 	

בעת ניקיון
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול, אפשרות לשימוש כשעון 	

עצר, שעון ספירה קדימה
• מחוון חום שיורי דיגיטלי ב- 2 שלבים	
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
• אורך כבל החשמל 110 ס"מ	
• 	7400W :הספק כללי
•  מידות: ראה שרטוט בעמודים 51, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 8,090

אזור בישול אחד, מגוון רחב של אפשרויות. למבחר סוגי כלי הבישול )המותאמים לאינדוקציה( יש מקום על 
משטח האינדוקציה הגמיש: מחבתות גדולות, מחבתות דגים מוארכות או הרבה סירים ומחבתות קטנות, 
לכולם יש מקום ואת כולם ניתן להזיז ולמקם באופן שנוח לכם. הכיריים מזהות באופן אוטומטי את גודל 

הסירים והמחבתות המונחים על המשטח ואת מיקומם, וחום יווצר בדיוק במקום שבו הם מונחים. במידה ויש 
לכם מחבת גדולה במיוחד או כמה סירים גדולים וקטנים, שאינם מתאימים לשני אזורי הבישול הריבועיים, 

באמצעות לחצן connect תוכלו לאחד את שני אזורי החימום ליחידה אחת בעלת בקרה מרכזית.
אזור החימום מתאים עצמו באופן אוטומטי למספר כלי הבישול ולגודלם. ניתן לבטל את מצב connect בכל 

עת, כך שתוכלו להשתמש בשני אזורי החימום בנפרד זה מזה או במצב המאוחד כרצונכם.

flexInduction Zone - איזור בישול גמיש
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כיריים אינדוקציה
EX775LEC1E

• 	flexInduction אינדוקציה 70 ס"מ - עם אזור בישול גמיש
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה, 	

עיצוב פאזה בשיפוע
• פיקוד מגע כפול lightSlider מאפשר שליטה נוחה ומוארת 	

עבור כל אזורי הבישול, נסתר כאשר הכיריים כבויות
• 4 אזורי בישול מהיר אינדוקציה עם אזור גמיש 	

3300W ,שמאל אחורי 38 ס"מ על 24 ס"מ :flexInduction 
 2200W ,או שמאל קדמי 19 ס"מ, 24 ס"מ )BOOST - 3700W(

)BOOST - 3700W( 
 )BOOST - 2200W( 1400W ,ימין אחורי 14.5 ס"מ 

)BOOST - 3700W( 2200W ,ימין קדמי 21 ס"מ
• 17 רמות חום לכל טבעת 	
• אפשרות להפעלת Booster )מאיץ( לחימום מהיר במיוחד	
• fryingSensor plus - חיישן טיגון עם 5 רמות חום	
•  Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים	

ומחבתות - לבטיחות מירבית
• Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של 	

מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת 
הפעלת הכיריים

• לחצן reStart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות 	
לאחר כיבוי הכיריים

• powerMove Plus - מאפשר שליטה אינטואיטיבית בעוצמות 	
החום ללא מגע בפיקוד – 3 רמות חום מהנמוכה לגבוה 

באמצעות מגע במשטח העבודה בלבד
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
•  נעילה בטיחותית של הפיקוד, נעילת מקשים לזמן קצוב	

בעת ניקיון
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול, אפשרות לשימוש כשעון עצר, 	

שעון ספירה קדימה
• מחוון חום שיורי דיגיטלי ב- 2 שלבים	
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
• אורך כבל החשמל 110 ס"מ	
• 	7400W :הספק כללי
•  מידות: ראה שרטוט בעמוד 51, חיתוך סטנדרטי -	

יש לבצע חיתוך על סמך שרטוט בלבד!

₪ 8,990

EX875LVC1E

• 	flexInduction אינדוקציה 80 ס״מ - עם אזור בישול גמיש
• משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום 	

גבוהה, עיצוב פאזה בשיפוע
• פיקוד מגע כפול dual lightSlider מאפשר שליטה נוחה 	

ומוארת עבור כל אזורי הבישול, נסתר כאשר הכיריים כבויות
• 5 אזורי בישול מהיר אינדוקציה כולל אזור גמיש 	

:flexInduction 
)BOOST - 2200W( 1400W ,שמאל אחורי 14.5 ס״מ 

)BOOST - 3100W( 1800W ,שמאל קדמי 18 ס״מ 
)BOOST - 3700W( 2200W ,אמצע 24 ס״מ 
 ימין איזור בישול אחד 40 ס״מ על 21 ס״מ:

)BOOST - 3700W( 3300W 
 או שני אזורי בישול מחוברים 20 ס״מ על 21 ס״מ,

)BOOST - 3700W( 2200W
• 17 רמות חום לכל טבעת	
• אפשרות להפעלת Booster )מאיץ( לחימום מהיר במיוחד	
•  Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים	

ומחבתות - לבטיחות מירבית
• fryingSensor plus - חיישן טיגון עם 5 רמות חום	
• Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של 	

מקסימום
• צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת 	

הכיריים
• מתג הפעלה ראשי לבטיחות	
•  נעילה בטיחותית של הפיקוד, נעילת מקשים לזמן קצוב	

בעת ניקיון
• טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול	
• מחוון חום שיורי דיגיטלי ב- 2 שלבים	
• הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי	
• אורך כבל החשמל 110 ס״מ	
• 	7400W :הספק כללי
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 51, יש לבצע חיתוך על סמך 	

שרטוט בלבד!

₪ 11,990
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המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח.

LC87KHM20

• קולט אדים צמוד קיר מזכוכית לבנה, 80 ס"מ בעיצוב זוויתי	
• 	iQ300 סדרת
• 	55 / 66dB Min / Max :שקט
• פיקוד touchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה	
• עוצמת עבודה: 3 דרגות עבודה + 2 תכניות אינטנסיביות 	
• חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות, 	

לאוורור מרבי של החדר
• 	1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
•  מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי, לזרימת אוויר	

אופטימלית ושקטה
• פילטר ממתכת סופח שומנים, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מסנן נירוסטה מתפרק, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• כיסוי מסנן מזכוכית	
• מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים	
• 	 EN61591 עוצמת יניקה 680 מ"ק לשעה לפי תקן
•  3 אפשרויות התקנה:	

 התקנה במצב יניקה עם ארובה
 הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור ללא צורך במסנן פחם

 התקנה במצב מיחזור אוויר עם ארובה
 סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח

 LZ10AKU00 יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם 
 התקנה במצב מיחזור אוויר ללא ארובה

 סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
 LZ10AKT00 יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם

• עבור מצב מיחזור אוויר, ניתן לרכוש בנפרד מסנן פחם פעיל 	
  LZ10AKA00 להחלפה פעם בשנה מדגם

• קוטר צינור פליטת האדים 120/150 מ"מ	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 52, יש להיעזר בשרטוטי הבנייה	

₪ 5,690

LC98KPP60

• קולט אדים צמוד קיר מזכוכית שחורה, 90 ס"מ בעיצוב זוויתי	
• 	iQ500 סדרת
• 	43 / 56dB Min / Max :שקט
• פיקוד touchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה	
• עוצמת עבודה: 3 דרגות עבודה + 2 תכניות אינטנסיביות 	
•  Run On – פעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד 10 דקות	

לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט
• 	 1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
• SoftLight – תאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור	
•  מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי, לזרימת אוויר	

אופטימלית ושקטה
• פילטר ממתכת סופח שומנים, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מסנן נירוסטה מתפרק, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• כיסוי מסנן מזכוכית	
• מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים	
• 	 EN61591 עוצמת יניקה 850 מ"ק לשעה לפי תקן
•  3 אפשרויות התקנה:	

 התקנה במצב יניקה עם ארובה
 הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור ללא צורך במסנן פחם

 התקנה במצב מיחזור אוויר עם ארובה
 סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח

 LZ10AKU00 יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם 
 התקנה במצב מיחזור אוויר ללא ארובה

סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
• 	 LZ10AKT00 יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם
• עבור מצב מיחזור אוויר, ניתן לרכוש בנפרד מסנן פחם פעיל 	

  LZ10AKA00 להחלפה פעם בשנה מדגם
• קוטר צינור פליטת האדים 120/150 מ"מ	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 52, יש להיעזר בשרטוטי הבנייה	

₪ 6,090

קצב יניקת האוויר של קולטי האדים נמדד עפ"י תקן אירופאי 
EN61591: תקן אירופאי זה בא להסדיר את נושא עוצמות 

היניקה בקולטי אדים. קצב היניקה המציין בהתייחס לתקן זה 
הוא לאחר התקנה עם צנרת באורך 1.3 מטר כולל כיפוף של 

90 מעלות באמצע ובשימוש צנרת בקוטר 150 מ"מ. כל סטייה 
משימוש זה עשויה להפחית או להגביר את קצב היניקה. דרוש 

מספק הקולטים שלך את הנתונים בהתאם לתקן זה.

מגוון חידושים טכנולוגיים, כל 
דגם והתכונות הייחודיות לו

climateControl Sensor - חיישן ריחות ואדים
המווסת את עוצמת היניקה אוטומטית לפי הצורך, 

ללא צורך בהתערבות המשתמש.

LED גופי תאורת
תאורה שמאירה את המטבח, עמידה יותר, חזקה 

יותר על משטח העבודה וכן צורכת פחות חשמל מכל 
נורה אחרת )בהשוואה לנורת ליבון רגילה(. 

 - cookConnect System
הפעלה ושליטה ישירה על פעולת הקולט באמצעות 

הכיריים )בדגמים נבחרים(.

Run-On פונקציית
לניקוי מקסימאלי של אוויר המטבח, כשפעולת 

האיוורור ממשיכה אוטומטית גם לאחר כיבוי המכשיר 
)עד 10 דקות(, זאת כדי לאפשר הרחקה של ריחות 

הבישולים לסביבה נקייה ונעימה.

Energy efficiency motor - מנוע שקט וייחודי
 המנוע החדשני פועל בטכנולוגיה ללא פחמים -

על בסיס הנעה מגנטית, מה שהופך אותו לשקט, 
חסכוני וחזק.

LC87JHM60

• קולט אדים צמוד קיר מזכוכית שחורה, 80 ס"מ בעיצוב זוויתי	
• 	iQ300 סדרת
• 	65 / 75dB Min / Max :שקט
• פיקוד touchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת 	

העבודה
• עוצמת עבודה: 3 דרגות עבודה + 2 תכניות אינטנסיביות 	
• חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות, 	

לאוורור מרבי של החדר
• 	1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
•  מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי, לזרימת אוויר	

אופטימלית ושקטה
• פילטר ממתכת סופח שומנים, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מסנן נירוסטה מתפרק, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• כיסוי מסנן מזכוכית	
• מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים	
• 	 EN61591 עוצמת יניקה 570 מ"ק לשעה לפי תקן
• מצב התקנה - מיחזור אוויר בלבד	
• אפשרות להתקנה במצב מיחזור אוויר בלבד )סינון האוויר על 	

ידי מסנן פחם והחזרתו למטבח( מסופק עם מסנן פחם, ניתן 
LZ10AKA00 לרכוש מסנן פחם להחלפה אחת לשנה מדגם

• מידות: ראה שרטוט בעמוד 52, יש להיעזר בשרטוטי הבנייה	

₪ 6,090
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קולטי אדים 
LC96BFM50

• 	BOX קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 90 ס״מ בעיצוב
• 	iQ300 סדרת
• 	48 / 60dB Min / Max :שקט
• פיקוד touchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת 	

העבודה
• 3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	
• חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות, 	

לאוורור מרבי של החדר
• 	1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
•  מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי, לזרימת אוויר	

אופטימלית ושקטה
• פילטר ממתכת סופח שומנים, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מסנן נירוסטה מתפרק, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים	
• 	EN61591 עוצמת יניקה 580 מ"ק לשעה לפי תקן
• מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין 	

במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור אוויר 
מדגם LZ10DXU00, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל

• 	LZ10DXA00 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
• קוטר צינור פליטת האדים 120/150 מ"מ	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 52, יש להיעזר בשרטוטי הבנייה	

₪ 4,090

 LC67BHM50

• 	BOX קולט אדים צמוד קיר מנירוסטה, 60 ס״מ בעיצוב
• 	iQ300 סדרת
• 	52 / 64dB Min / Max :שקט
• פיקוד touchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת 	

העבודה
• 3 מהירויות לבחירה + עוצמה אינטנסיבית	
• חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות, 	

לאוורור מרבי של החדר
• 	1.5W חזקה וחסכונית בעוצמה של LED 2 גופי תאורת
•  מסגרת פנימית במבנה ייחודי קלה לניקוי, לזרימת אוויר	

אופטימלית ושקטה
• פילטר ממתכת סופח שומנים, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מסנן נירוסטה מתפרק, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים	
• 	EN61591 עוצמת יניקה 720 מ"ק לשעה לפי תקן
• מתאים להתקנה במצב פליטת אוויר החוצה, על מנת להתקין 	

במצב מיחזור אוויר יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור אוויר 
מדגם LZ10DXU00, הערכה כוללת מסנן פחם פעיל

• 	LZ10DXA00 מסנן פחם פעיל להחלפה מדגם
• קוטר צינור פליטת האדים 120/150 מ"מ	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 52, יש להיעזר בשרטוטי הבנייה	

₪ 3,790

LC97FVW60LC97FVW20

•  קולט אדים צמוד קיר מזכוכית שחורה / לבנה, 90 ס"מ בעיצוב שטוח משולב Home Connect לשליטה במוצר מרחוק	
באמצעות אפליקציה

• LC97FVW60 - זכוכית שחורה / LC97FVW20 - זכוכית לבנה	

• Home Connect – הפעלת קולט האדים בכל מקום ובכל עת בהפעלה פשוטה דרך הסמארטפון או הטאבלט	
• 	iQ700 סדרת
• 	43 / 57dB Min / Max :שקט
• פיקוד touchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה	
• עוצמת עבודה: 3 דרגות עבודה + 2 תכניות אינטנסיביות 	
• Run On – פעולת האיוורור ממשיכה אוטומטית עד 10 דקות לאחר סיום הבישול וכיבוי הקולט	
• cookConnect System - שליטה בקולט האדים דרך הכיריים	
• 2 גופי תאורת LED חזקה וחסכונית בעוצמה של 3W, בהירה במיוחד על משטח העבודה	
• emotionLightPro - תאורה היקפית בצבעים משתנים	
• climateControl Sensor - חיישן ריחות ואדים המווסת את עוצמת היניקה אוטומטית	
• SoftLight – תאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינוור	
• פילטר ממתכת סופח שומנים, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מסנן נירוסטה מתפרק, ניתן לניקוי במדיח כלים	
• מנוע עם תעלות כפולות לשיפור עוצמת יניקת ופליטת האדים	
• 	 EN61591 עוצמת יניקה 730 מ"ק לשעה לפי תקן
• 3 אפשרויות התקנה:	
•  התקנה במצב יניקה עם ארובה - הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור ללא צורך במסנן פחם	

 התקנה במצב מיחזור אוויר עם ארובה - סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח,
 LZ10AFU00 יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם 

התקנה במצב מיחזור אוויר ללא ארובה - סינון האוויר ע"י פילטרים והחזרתו לחלל המטבח
• 	 LZ10AFT00 יש לרכוש בנפרד ערכת מיחזור מדגם
• 	  LZ10AFA00 עבור מצב מיחזור אוויר, ניתן לרכוש בנפרד מסנן פחם פעיל להחלפה פעם בשנה מדגם
• קוטר צינור פליטת האדים 120/150 מ"מ	
• אורך כבל חשמל: 1.3 מטר	
• מידות: ראה שרטוט בעמוד 52, יש להיעזר בשרטוטי הבנייה	

₪ 7,990₪ 7,990

6090

Extrem silent
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ערכות סחרור 

LZ10AKT00 ערכת סחרור להתקנה ללא
ארובה כולל מסנן פחם

 מתאים לדגמים:
LC87KHM20 / LC98KPP60

₪ 390

LZ10AKU00 ערכת סחרור להתקנה עם
ארובה כולל מסנן פחם

 מתאים לדגמים:
LC87KHM20 / LC98KPP60

₪ 590

LZ10AFT00 ערכת סחרור להתקנה ללא
ארובה כולל מסנן פחם

 מתאים לדגמים:
LC97FVW60 / LC97FVW20

₪ 500

LZ10AFU00 ערכת סחרור להתקנה עם
ארובה כולל מסנן פחם

 מתאים לדגמים:
LC97FVW60 / LC97FVW20

₪ 670

LZ10DXU00 ערכת סחרור להתקנה עם
ארובה כולל מסנן פחם

 מתאים לדגמים:
LC96BFM50 / LC67BHM50

₪ 450

LZ10AKA00 מסנן פחם פעיל להחלפה
פעם בשנה

 מתאים לדגמים:
 LC87KHM20 / LC98KPP60 /

LC87JHM60
₪ 320

LZ10DXA00 מסנן פחם פעיל להחלפה
פעם בשנה

 מתאים לדגמים:
LC96BFM50 / LC67BHM50

₪ 290

LZ10AFA00 מסנן פחם פעיל להחלפה
פעם בשנה

 מתאים לדגמים:
LC97FVW60 / LC97FVW20

₪ 390
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