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Fascinujúci dizajn a možnosti
Rad studioLine. Exkluzívne zabudovateľné spotrebiče pre najnáročnejších.



Všetkého viac.
Všetko pre vás
Jedinečný rad zabudovateľných spotrebičov Siemens studioLine obohatí nielen vašu kuchyňu, ale 
aj váš život. Je presne tým pravým pre všetkých, ktorí majú tie najvyššie nároky a neuspokoja sa 
len s dobrým. Exkluzívny dizajn a najmodernejšie vybavenie spotrebičov studioLine ponúka nielen 
nevšedný pôžitok pre oči, ale aj maximálnu slobodu vo všetkom, čo so sebou život prináša. Pustite 
sa do dobrodružstva a zažite ešte viac mimoriadnych okamihov  –  vďaka výnimočnej efektivite 
vašich domácich spotrebičov je všetko len a len na vás.
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Výrazný dizajn, 
pôsobivý domov
Tvar sprevádza funkčnosť. Dizajn nie je len vonkajší obal. Dizajn komunikuje a vyvoláva 
rôzne pocity. A na ten najlepší treba použiť vysokokvalitné materiály a všetko prepojiť 
v jasnej línii. Svoj spotrebič tak môžete vnímať všetkými zmyslami. Pri návrhu radu 
studioLine bol kladený dôraz na každý detail a vznikol rad zabudovateľných spotrebičov 
Siemens v tej najelegantnejšej podobe. Dokonalý dizajn spotrebičov ponúka špičkovú 
funkčnosť a vďaka premyslenému a jednotnému vzhľadu vykúzli z každého okamihu 
v kuchyni jedinečný zážitok.
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Špičkové
vybavenie.
Nad rámec
vášho
očakávania



Viac možností
Spotrebiče studioLine ponúkajú naozaj jedinečné možnosti. S funkciou sous-vide 
a vákuovacou zásuvkou si užijete varenie ako v päťhviezdičkovej reštaurácii. A nový dizajn 
blackSteel dodá kuchyni jedinečný nádych exkluzivity. Či už ide o inteligentné funkcie alebo 
výnimočný dizajn: vďaka studioLine bude váš život zábavnejší a varenie rozmanitejšie.
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Ukážte
svoj štýl.
S blackSteel
Nápadne zdržanlivý  –  nový dizajn blackSteel

Zabudovateľné spotrebiče studioLine zaujmú moderným a vytríbeným vzhľadom, ktorý 
upúta všetky pohľady. Tmavočierny panel, masívne otočné voliče z ušľachtilej ocele 
blackSteel a sklené dvierka deepBlack  –  to sú len niektoré z mimoriadnych detailov, ktoré 
nájdete len v tomto rade zabudovateľných spotrebičov. V kombinácii s ostatnými prvkami 
kuchyne tak vzniká jedinečný obraz, ktorý spája eleganciu a exkluzivitu.
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Exkluzívna
kuchyňa
nepotrebuje
špičkového kuchára
Rúry na pečenie studioLine neprekvapia len výnimočným dizajnom, ale aj 
mimoriadnymi možnosťami. S novou funkciou sous-vide zažijete varenie na 
úplne novej úrovni a objavíte svet chutí, ktorý poznáte zo špičkových 
reštaurácií. Obsluha je pritom jednoduchá a intuitívna  –  pre jedinečné 
zážitky z varenia s nízkou spotrebou.

Nevšedný pôžitok priamo u vás doma

Nová funkcia sous-vide prináša profesionálnu gastronómiu jednoducho 
k vám domov. Vákuované potraviny sa pripravujú obzvlášť šetrne s pomocou 
100 % pary. Táto jedinečná metóda varenia zachováva vitamíny aj arómu 
a vytvára tak jedinečný chuťový zážitok.

Dobrá príprava je jadrom úspechu

Potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne uzavrú (v 99 % vákuu) 
a optimálne sa tak pripravia na varenie sous-vide. Vďaka vzduchotesnému 
obalu sa zaručí optimálny prenos tepla pri varení  –  chuť sa môže dokonale 
rozvinúť, pričom vitamíny a aróma ostanú zachované.
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Nadčasové
spotrebiče
pre viac
voľného času
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Požiadavky na studioLine sú veľmi jednoduché: byť vo všetkom 
najlepší. Inovatívne technológie, najkvalitnejšie materiály a excelentná 
príprava jedál. Uvidíte to, ucítite to. Spotrebiče navyše môžete 
ľubovoľne kombinovať. Vďaka dokonale zjednotenému dizajnu budú 
vždy vyzerať fantasticky. A vy máte neobmedzené možnosti, ako 
kuchyňu prispôsobiť presne svojmu životnému štýlu. Vďaka varioSpeed 
ušetríte až 50 % času pri varení. A tak strávite menej času prípravou 
jedla a získate viac času na mimoriadne zážitky.

Jednoducho stlačiť tlačidlo

Dvakrát tak rýchlo. S varioSpeed veľmi jednoducho zdvojnásobíte rýchlosť  
–  stačí stlačiť tlačidlo. Integrovaná mikrovlnná rúra pomáha nielen pri 
rozmrazovaní a zohrievaní. Skracuje čas prípravy všetkých pokrmov v rúre 
až o 50 % dodatočným stlačením zvoleného druhu ohrevu. A súčasne 
zachová výslednú kvalitu jedál.

Menej čakania

Viac pôžitkov. Zmrazené potraviny teraz pripravíte v rúre na pečenie ešte 
rýchlejšie  –  vďaka inovatívnej funkcii coolStart. S pomocou tejto 
inteligentnej fázy zohrievania je príprava zmrazených potravín rýchla, 
bez predhrievania a časovo veľmi úsporná.
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Dáva
každému
jedlu paru…
Rúry na pečenie studioLine prinášajú najnovšie technické inovácie. 
Vďaka inteligentnej technológii riadenia ohrevu a využitia pary sa 
všetky pokrmy stávajú chuťovým zážitkom, a to bez námahy.

Chrumkavá kôrka a šťavnaté vnútro

S funkciou pary je príprava dokonalých pokrmov jednoduchšia ako predtým. 
Ku klasickému druhu ohrevu sa v pravidelných dávkach pridáva para. 
Vlhkosť sa následne z povrchu potravín odparuje. Vďaka tomu je výsledný 
pokrm zvonku krásne chrumkavý a vo vnútri ostáva pekne šťavnatý.

Lahodné a pritom zdravé

Bez oleja a tuku. Nezáleží na tom či pripravujete rybu, zeleninu alebo 
dezerty, funkcia varenia v pare je zdravý a chutný spôsob prípravy pokrmu. 
Súčasne potraviny neznehodnoťuje a chráni a zachováva ich chuť 
a prirodzenú farbu.
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Do detailu
naprogramovaný 
pôžitok
Rúry na pečenie studioLine s TFT dotykovým displejom

Nikdy predtým nebolo také jednoduché mať o všetkom dokonalý prehľad. Jasnejšie farby, 
vyšší kontrast a vyššie rozlíšenie. Vďaka optimalizovanej štruktúre menu je dotyková 
navigácia komfortnejšia a intuitívnejšia a lepšie sa ovláda. Displej bol navrhnutý s jediným 
cieľom: umožniť plnú kontrolu nad spotrebičom.

Predhrievanie na diaľku

Rúru môžete predhriať aj mimo domova  –  s Home Connect a rúrami na pečenie 
studioLine. Ovládanie je ešte jednoduchšie: či ide o recept na lasagne či koláč, rúra sa 
nastaví sama  –  ale vždy tak, ako požadujete.

17



Čas na revolúciu
vo varení
Sústreďte sa pri varení na vlastný pôžitok: senzory prevezmú riadenie 
rúry na pečenie a postarajú sa o dokonalé výsledky. S cookControl Plus 
môžete jednoducho zvoliť požadovaný pokrm a zadať hmotnosť  –  
funkcia ihneď ponúkne doporučené nastavenie pre dokonalú prípravu.

Správna teplota zaručí optimálny
výsledok pečenia
Teplotná sonda cookingSensor Plus 
vďaka trom meracím bodom presne 
a spoľahlivo ustráži vnútornú teplo-
tu pokrmu. Navyše ju možno kombi-
novať s integrovanou mikrovlnnou 
rúrou alebo funkciou pary.

Dokonalé výsledky na každej
úrovni
Je len na vás, akú výšku pečenia 
v rúre zvolíte. Inovatívna technoló-
gia 4D horúci vzduch teplo dokona-
le rozptýli v celom vnútornom 
priestore rúry. Vďaka tomu sa po-
krm pripraví optimálne a nezávisle 
od výšky plechu. K dispozícii je aj 
komfortný systém výsuvu plechov 
na pečenie. Nezáleží na tom, čo pe-
čiete  –  úspech je vždy zaručený.

Automaticky lahodné
Všetko, čo pri pečení musíte urobiť: 
pripraviť cesto a zvoliť požadovaný 
pokrm. So senzorovou technológiou 
sa pečenie riadi automaticky. Senzor 
monitoruje obsah vlhkosti vo vnútor-
nom priestore rúry a rozpozná, kedy 
je pokrm hotový.

Kuchyňa premyslená do posledného 
detailu  –  až po samočistenie
Vďaka funkcii activeClean® si môžete 
vychutnať varenie bez starostí 
s čistením rúry. Stačí stlačiť tlačidlo 
a vaša rúra sa vyčistí sama. 
Teleskopické výsuvy majú špeciálnu 
vrstvu odolávajúcu extrémnym 
teplotám a tak ich môžete ponechať 
v rúre. Po ukončení samočistenia už 
stačí len utrieť popol a rúra je opäť 
ako nová a pripravená na ďalšie výzvy.
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Varte ako v luxusnej
reštaurácii  –  metódou sous-vide
Francúzske sous-vide znamená v doslovnom preklade 
„vo vákuu“ a jedná sa o špeciálnu kuchársku metódu, ktorej 
výsledkom sú zdravé a prirodzene chutné pokrmy. Potraviny sa 
najprv pripravia do vzduchotesného obalu s pomocou 

vákuovačky, ktorá vysaje všetok vzduch. Potom môžete 
potraviny uskladniť v chladničke alebo mrazničke, alebo rovno 
vložiť do parnej rúry. Základom metódy je okrem vákuovania 
príprava pri konštantne nízkej teplote.
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Pôžitok z kávy
stlačením jedného
tlačidla
Začnite mimoriadny deň s výnimočne dobrou kávou. Nový plnoautomatický 
kávovar studioLine vyniká exkuzívnym dizajnom, ktorý je rovnako jedinečný, ako 
káva ktorú pripraví. Tešte sa na pravé umelecké diela  –  na hustú, jemnú, 
orieškovohnedú Cremu, alebo na jedinečnú krémovú mliečnu penu. Okrem toho 
sa plnoautomatický kávovar bezchybne zaradí do vašej kuchyne a bude perfektne 
ladiť so všetkými ostatnými zabudovateľnými spotrebičmi radu studioLine.

Vychutnajte si nielen špičkovú kávu, ale aj neobmedzené možnosti. S aplikáciou 
Home Connect. Už ste ochutnali napríklad austrálske Flat White alebo španielske 
Café Cortado? Nemusíte precestovať svet, aby ste objavili tieto kávové 
špeciality. Vďaka aplikácii Home Connect máte veľký výber exkluzívnych 
medzinárodných kávových špecialít stále po ruke a prípravu môžete spustiť 
odkiaľkoľvek chcete.

Plná aróma, nenapodobiteľná Crema

Získajte to najlepšie zo sveta kávy. Je jedno, pre ktorú kávu sa rozhodnete. 
Systém aromaPressure zachováva arómu a zaručuje maximálny pôžitok.

Príprava na mieru

Svetovo jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný pôžitok z espressa vďaka 
stále ideálnej a konštantnej teplote sparovania kávy.

Aj mletie na najvyšší výkon môže byť veľmi tiché

Extrémne tichý, extrémne jemné mletie, extrémne trvanlivý: jedinečný mlynček 
z vysokokvalitnej, odolnej keramiky so silentCeram Drive získa ešte viac arómy 
z každého zrnka.
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Varná doska
s neobmedzenými 
možnosťami

25

Indukčné varné dosky studioLine ohromia mimoriadnou flexibilitou 
a inovatívnymi varnými zónami. A vďaka intuitívnej obsluhe a komfortným 
prvkom sa vám každé jedlo určite a bez veľkej námahy podarí.
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Najtemnejšia čierna pre najvyššie 
nároky
Skvelý dizajn varných dosiek 
studioLine je teraz ešte lepší: s exklu-
zívnym dizajnom deepBlack sa všetky 
spotrebiče pyšnia bezchybnou čiernou. 
Môžete sa tak plne sústrediť na va-
renie a pečenie a užívať si pohľad na 
dokonalú čiernu plochu.

Pôsobivo intuitívne varenie
Funkcia powerMove Plus rozdeľuje var-
nú dosku do troch teplotných zón: 
predná na smaženie, prostredná na va-
renie a zadná na udržiavanie teploty. 
Zóny sa aktivujú okamžite, keď na ne 
položíte riad. Varenie je také intuitívne 
ako nikdy predtým  –  a majstrovský 
výkon sa stane pôsobivou rutinou.

Varenie bez prekypenia
Inovatívny senzor varenia perfectCook 
senzor sa pripevní priamo na hrniec 

a komunikuje s varnou doskou pomo-
cou technológie bluetooth. Senzor ro-
zozná vami nastavenú teplotu a zabra-
ňuje pretečeniu hrnca samočinnou 
reguláciou.

Extra veľká plocha
pre extra veľkú zábavu
Rozšírenie varioInduction Plus posky-
tuje viac priestoru pre väčšiu zábavu 
pri varení. Plošná indukcia automaticky 
rozozná počet, veľkosť a tvar umiest-
neného varného riadu a dodáva teplo 
priamo do hrncov a potravín  –  pričom 
samotnú varnú zónu nezohrieva.

Slobodná voľba miesta
Aby ste mohli dosku používať maximálne 
slobodne, varioMotion si pamätá nasta-
venie každého hrnca. Riad môžete ľubo-
voľne presúvať, pričom varná doska au-
tomaticky pridelí nastavenú teplotu novej 
pozícii riadu.
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Jedna plocha.
Viac slobody
Keď ide o to ponúknuť v každej situácii viac možností, je úplná 
flexibilita nevyhnutná  –  to platí obzvlášť v kuchyni. Celoplošná 
indukcia studioLine preto tvorí základ kuchynskej linky a mení každé 
varenie na nezabudnuteľný zážitok. Príjemný zážitok.

Najnovšia inovácia:
celoplošná indukcia
Inovatívna celoplošná indukčná var-
ná zóna poskytuje nekonečnú flexi-
bilitu pri varení. Exkluzívne pre rad 
studioLine.

Moderná technológia
Na princípe magnetizmu sa pod sklo-
keramickým povrchom aktivujú pres-
ne tie magnetické cievky, nad ktorý-
mi je umiestnený riad, a prepnú sa 
na jednotlivé ovládateľné jednotky.

Sloboda pri varení
Na varnú dosku môžete umiestniť 
súčasne až štyri panvice alebo hrnce  
–  inovatívna celoplošná indukcia au-
tomaticky rozozná polohu, veľkosť 
a tvar každého kusu riadu.

Všetko pod kontrolou
Užívateľsky príjemný, farebný TFT do-
tykový displej po stlačení infotlačidla 
poskytuje užitočné tipy na obsluhu 
a okamžite zobrazí presnú polohu, 
veľkosť a tvar umiestneného riadu.
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Spája to, čo k sebe patrí: systém inductionAir

Nový systém inductionAir spája to najlepšie z dvoch svetov: vynikajúcu 
indukčnú varnú dosku, ktorá sa automaticky prispôsobí vašim požiadavkám 
pri varení a revolučné integrované odsávanie pár. Vďaka kompaktnému 
zabudovaniu môžete do skrinky pod varnú dosku umiestniť zásuvky 
normálnej veľkosti, a to ako v kombinácii s odvetrávaním, tak aj 
s cirkulačným režimom.

Systém inductionAir výrazne šetrí miesto, ale je aj inteligentný: s pomocou 
senzora perfectCook sú kypiace hrnce minulosťou. Senzor sa jednoducho 
pripevní na hrniec, automaticky spolupracuje s varnou doskou a konštantne 
udržiava zvolenú teplotu. Ďalší praktický prvok je zabudovaný senzor kvality 
vzduchu, ktorý počas varenia meria intenzitu pary a automaticky 
prispôsobuje potrebný výkon ventilátora. A vy sa tak môžete sústrediť na 
jediné: kulinárske kreácie pri varení.

Spojí dve
do jednej 
Vďaka studioLine zažijete vo svojej kuchyni novú dimenziu slobody. 
So systémom inductionAir získate viac miesta na varenie, užijete si vždy 
voľný výhľad a súčasne zachováte účinné odsávanie.
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Pre čerstvý
vzduch
a voľný výhľad
Odsávače pár radu studioLine presvedčia výnimočným výkonom 
a neobyčajným dizajnom. Vďaka priamej integrácii do varnej dosky 
zaberá systém downdraftAir-System len málo miesta  –  dokonalé 
riešenie do otvorenej a modernej kuchyne.
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Para zmizne jedným stlačením tlačidla: Systém downdraftAir-System.

Systém downdraftAir ukrytý v pracovnej doske priamo za varnou doskou 
poskytuje viac miesta a slobody pri varení. Keď ho potrebujete, stlačením 
jedného tlačidla sa vysunie a s najvyšším výkonom odsáva paru a pachy. 
LED lišta súčasne osvetluje varnú dosku príjemným svetlom.



Inovácie visia
vo vzduchu
Odsávače pár radu studioLine sa nielen starajú o čistý vzduch, ale sú aj 
vybavené inteligentnou technológiou a možno ich úplne prispôsobiť 
osobným požiadavkám  –  pre inovatívnu a individuálnu kuchyňu.

Pre čistý vzduch. Úplne automaticky

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia 
vzduchu a automaticky prispôsobuje potrebný výkon ventilátora. 10 minút 
po skončení varenia automaticky vypne senzor kvality vzduchu odsávač pár  
–  pre príjemnú atmosféru v kuchyni.

Svetlo podľa vášho štýlu

S pomocou emotionLight Pro jednoducho zmeníte atmosféru kuchyne. 
Vyberte si z 256 rôznych farieb a prispôsobte kuchyňu svojmu osobnému 
štýlu a nálade  –  emotionLight Pro môžete tiež pohodlne nastaviť 
prostredníctvom aplikácie Home Connect zo svojho tabletu alebo mobilného 
telefónu.

Riadenie odsávania pár z pohovky

Nové odsávače pár s dizajnom blackSteel možno prepojiť s aplikáciou Home 
Connect. Aplikácia umožňuje plnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača 
pár s pomocou chytrého telefónu alebo tabletu. Ak chcete zmeniť 
nastavenie, už nemusíte stáť pri varnej doske, ale môžete ho zmeniť veľmi 
jednoducho odkiaľkoľvek chcete.
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Skvelé vyhliadky 
pre váš riad
Tam, kde sú vysoké nároky, sa nastavujú nové merítka. Umývačky riadu 
studioLine ponúkajú mimoriadnu flexibilitu a súčasne sa radia k najrýchlejším 
a najúspornejším spotrebičom s optimálnymi výsledkami umývania.

Všedný deň sa rozžiari. S dokonale 
suchými pohármi
Vďaka novému systému 
brilliantShine so sušením Zeolith® to 
nie je žiadny problém. Užite si štyri, 
dokonalo synchronizované prvky 
v jednom cykle umývania  –  pre bri-
lantný lesk priamo z umývačky.

Každý cyklus umývania so žiarivým 
výkonom
Prírodný minerál Zeolith® mení vlh-
kosť na tepelnú energiu, ktorá sa po-
čas fázy sušenia odvádza späť do 
vnútorného priestoru umývačky. Vý-
sledkom je žiarivo čistý a suchý riad, 
ale aj nižšia spotreba energie.

Obsluha bez úchytiek, otváranie
bez námahy
Nový systém otvárania dvierok 
openAssist sa aktivuje jemným stla-
čením dvierok umývačky, po ktorom 
sa dvierka automaticky pootvoria.

Miesto na každý kus riadu
Zásuvka varioPro pre väčšiu slobodu 
pri ukladaní je flexibilne nastaviteľná 
a poskytuje viac miesta na príbory, 

rôzne kuchynské nástroje a menšie 
kusy riadu.

Výnimočne prístupné
Na pohyblivých výsuvoch sa koše po-
súvajú zľahka a rýchlo na teleskopic-
kých koľajničkách  a dajú sa úplne 
vysunúť. Ukladanie a vyberanie riadu 
je tak veľmi pohodlné.

Skráti čas umývania až o 66 %
Umyje a vysuší veľké množstvo riadu 
v najkratšom možnom čase  –  vďaka 
varioSpeed Plus. Stačí stlačenie tla-
čidla a čas umývania sa skráti až 
o 66 %. Vďaka tomu je varioSpeed 
Plus ideálny na všetky rodinné oslavy 
a párty.

Svetelná show pre váš riad
S inovatívnym osvetlením
emotionLight vyniknú umývačky ria-
du studioLine aj po estetickej strán-
ke: dve LED svetlá v hornom ráme 
dverí ponoria vnútorný priestor umý-
vačky do pôsobivého modrého svet-
la. A pre maximálny komfort sa svet-
lo pri otváraní dverí automaticky 
zapne a pri zatváraní vypne.34
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Čerstvosť
par excellence

37

Rad studioLine ponúka dokonalé skladovanie pre každú potravinu. A pre 
každú požiadavku, dokonalý chladiaci spotrebič. Už nikdy nebudete musieť 
rozmýšľať kedy a ako skladovať potraviny, pretože vaša chladnička na to 
bude myslieť za vás. S pomocou senzorovo riadenej technológie čerstvosti 
navyše udrží vaše potraviny čerstvé výrazne dlhšie. S intuitívnymi 
funkciami môžete všetko uložiť a skladovať dokonale. Komfort obsluhy už 
nepozná hranice  –  ani priestorové.
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Potraviny zostanú čerstvé až 3x dlhšie

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C  –  jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom 
vlhkosti druhá na ryby a mäso  –  vďaka rôznym úrovniam vlhkosti vzduchu 
ponúkajú zaručené výhody. Potraviny ostanú až 3x dlhšie čerstvé a vitamíny 
v nich ostanú zachované po podstatne dlhšiu dobu.

Už nikdy žiadne odmrazovanie. Full noFrost

Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu 
z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch ostáva suchý, čo 
spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča 
v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte tak veľa 
času a energie.

Potraviny ostanú čerstvé až 2x dlhšie

Zásuvka hyperFresh plus zachová chuť, vitamíny a živiny v zelenine a ovocí 
výrazne dlhšie. Boxy sa postarajú o to, že mäso, údeniny a ryby ostanú až 2x 
dlhšie čerstvé.
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Rúry na pečenie studioLine

Druhy
displejov

studioLine exkluzívne cookControl Plus
Funkcia cookControl Plus s automatickými programami 
pre zaručene úspešnú prípravu mnohých pokrmov.

NOVINKA
Varte ako profesionáli:
funkcia sous-vide
Zachováva vitamíny a pôvodné chute 
lepšie ako pri klasickom pečení. Funkcia 
sous-vide je jedinečný druh prípravy pre 
vynikajúci chuťový zážitok. Perfektná 
v kombinácii s vákuovacou zásuvkou.

Teplotná sonda roastingSensor Plus
Teplotná sonda roastingSensor Plus 
vďaka trom meracím bodom dokáže 
presne a spoľahlivo kontrolovať 
vnútornú teplotu pokrmu. Teplotná 
sonda roastingSensor k rúram iQ500 
pracuje s jedným meracím bodom.

Výsuvné systémy
Rúry na pečenie studioLine sú teraz vybavené vysokokvalitným 
výsuvným systémom.

NOVINKA blackSteel

Zabudovateľná rúra, 60 cm*
HM876G2B6

TFT dotykový displej
Používateľsky priateľská
navigácia v menu

TFT displej
Správne nastavenie nájdete 
vždy bez námahy



Vnútorné osvetlenie
Každý pokrm v správnom svetle:
halogénové a LED osvetlenie
V závislosti na konkrétnom modeli existujú rôzne 
druhy osvetlenia. Od štandardného halogénového, 
až po viacúrovňové LED, každé sa stará o dokonalé 
osvetlenie a ukazuje vaše pokrmy v plnom lesku.

Druhy ohrevu
varioSpeed
S funkciou varioSpeed môžete pri príprave pokrmov 
jedným stlačením tlačidla ušetriť až 50 % času.

Funkcia pary
Pridajte pri pečení vodnú paru a pripravte fantasticky 
chrumkavé a šťavnaté pokrmy.

Funkcia varenie v pare
Nezáleží na tom, či pripravujete rybu, zeleninu alebo 
dezert, funkcia varenie v pare je zdravý a chutný 
spôsob prípravy pokrmov. Veľmi jednoducho 
s pomocou horúcej vodnej pary.

bakingSensor
Senzor pečenia kontroluje vlhkosť vo vnútornom 
priestore rúry na pečenie a tak rozozná, kedy je 
pokrm upečený.

Komfort
4D horúci vzduch:
dokonalé výsledky pečenia
Úplne slobodne si zvoľte, ktorú výšku umiestnenia 
plechu chcete na prípravu použiť. Inovatívna 
technológia motora ventilátoru zaručuje ideálnu 
distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry.

Plný výsuv Plus na 3 úrovniach:
komfortný a bezpečný
S inovatívnym plným výsuvom Plus na 3 úrovniach 
možno plechy, rošty a univerzálny plech ľahko 
vytiahnuť z rúry na troch úrovniach.

activeClean®:
už nikdy nemusíte rúru čistiť
Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia mäsa, 
koláčov či grilovania zmenia pri vysokej teplote na 
popol, který potom jednoducho utriete handrou.

Funkcia softMove
Funkcia softMove s inteligentnou mechanikou 
tlmičov umožňuje komfortné otváranie 
a zatváranie dvierok rúry na pečenie.

Funkcia coolStart
Funkcia coolStart šetrí čas, lebo umožňuje pripravovať 
zmrazené potraviny bez predhrievania.
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Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na 
diaľku  –  na cestách, či len z vedľajšej miestnosti.



iQ 700 rúra na pečenie
s plným parným 
ohrevom
HS836GVB6

iQ 700 rúra na pečenie
s mikrovlnami

HM876G2B6

iQ 700 rúra na pečenie

HB876G8B6

iQ 700 rúra na pečenie

HB836GVB6

iQ 500 rúra na pečenie

HB478GUB0

iQ 500 rúra na pečenie

HB417GUB0

Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn
blackSteel Dizajn
lightControl

blackSteel Dizajn
lightControl

Konektivita Home Connect Home Connect Home Connect Home Connect

Systém výsuvov
3-násobný teleskopický výsuv, 
s funkciou stop

jednonásobný teleskopický 
výsuv, odolný pri čistení 
activeClean®

3-násobný teleskopický výsuv, 
s funkciou stop, odolný pri 
čistení activeClean®

3-násobný teleskopický výsuv, 
plne výsuvný

3-násobný teleskopický výsuv, 
plne výsuvný

3-násobný teleskopický výsuv, 
plne výsuvný

Druhy ohrevu

13 druhov ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, 
horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný 
infragril, veľkoplošný gril, ma-
loplošný gril, stupeň na pizzu, 
hlbokozmrazené jedlo, spodný 
ohrev, pomalé varenie, pred-
hrievanie, udržiavanie tepla
ďalšie spôsoby varenia s pa-
rou: para 100 %, regenerácia 
(zohrievanie), kysnutie, 
rozmrazovanie, sous-vide

15 druhov ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, 
horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný 
infragril, veľkoplošný gril, ma-
loplošný gril, stupeň na pizzu, 
hlbokozmrazené jedlo, spodný 
ohrev, intenzívny ohrev, po-
malé varenie, predhrievanie, 
sušenie, udržiavanie tepla, 
5 možností nastavenia mikro-
vlnného výkonu (90 W,180 W, 
360 W, 600 W, 800 W)

13 druhov ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, 
horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný 
infragril, veľkoplošný gril, ma-
loplošný gril, stupeň na pizzu, 
hlbokozmrazené jedlo, spodný 
ohrev, pomalé varenie, pred-
hrievanie, udržiavanie tepla

13 druhov ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, 
horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný 
infragril, veľkoplošný gril, ma-
loplošný gril, stupeň na pizzu, 
hlbokozmrazené jedlo, spodný 
ohrev, pomalé varenie, pred-
hrievanie, udržiavanie tepla

9 druhov ohrevu: 3D horúci 
vzduch Plus, horný/spodný 
ohrev, cirkulačný infragril, 
veľkoplošný gril, stupeň na 
pizzu, hlbokozmrazené jedlo, 
spodný ohrev, pomalé varenie, 
horúci vzduch jemný

7 druhov ohrevu: 3D horúci 
vzduch Plus, horný/spodný 
ohrev, cirkulačný infragril, 
veľkoplošný gril, stupeň na 
pizzu, spodný ohrev, horúci 
vzduch jemný

Vybavenie

3,7“ farebný TFT dotykový 
displej
cookControl Plus
teplotná sonda roastingSensor 
Plus

3,7“ farebný TFT dotykový 
displej
cookControl Plus
teplotná sonda roastingSensor 
Plus

3,7“ farebný TFT dotykový 
displej
cookControl Plus
teplotná sonda roastingSensor 
Plus

3,7“ farebný TFT dotykový 
displej
cookControl Plus
teplotná sonda roastingSensor 
Plus

LCD displej
cookControl30
teplotná sonda roastingSensor

LCD displej
cookControl10
teplotná sonda roastingSensor

Systém čistenia ecoClean: zadná stena activeClean® activeClean® ecoClean: zadná stena activeClean®

Príslušenstvo

smaltovaný plech,
dierovaná parná nádoba 
(veľkosť XL a S),
nedierovaná parná nádoba 
(veľkosť S), rošt, špongia, 
univerzálna panvica

smaltovaný plech, kombinova-
ný rošt, univerzálna panvica

smaltovaný plech, kombinova-
ný rošt, univerzálna panvica

smaltovaný plech, kombinova-
ný rošt, univerzálna panvica

smaltovaný plech, kombinova-
ný rošt, univerzálna panvica

smaltovaný plech, kombinova-
ný rošt, univerzálna panvica

Bezpečnosť detská poistka elektronická zámka dverí
detská poistka

detská poistka detská poistka elektronická zámka dverí
detská poistka

detská poistka

Cena* 1 979 € 1 799 € 1 209 € 1 029 € 919 € 735 €

Zabudovateľné rúry na pečenie 60 cm výška

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
HS836GVB6: trieda spotreby energie A+  (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
HB876G8B6, HB836GVB6, HB478GUB0, HB417GUB0: trieda spotreby energie A  (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
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CS858GRB6: trieda spotreby energie A+  (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)

iQ 700 rúra na pečenie
s plným parným 
ohrevom
CS858GRB6

iQ700 rúra na pečenie
s mikrovlnami

CM836GPB6

iQ 700 rúra
s plným parným 
ohrevom
CD834GBB1

iQ700 mikrovlnná
rúra

BF834LGB1

iQ700 mikrovlnná
rúra

BF834RGB1

iQ500 mikrovlnná
rúra

BF425LMB0

Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn blackSteel Dizajn

Konektivita Home Connect Home Connect

Systém výsuvov jednonásobný teleskopický 
výsuv, s funkciou stop

jednonásobný teleskopický
výsuv

závesné rošty, bez možnosti 
dokúpiť teleskopické výsuvy

Druhy ohrevu

15 druhov ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, 
horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný 
infragril, veľkoplošný gril, ma-
loplošný gril, stupeň na pizzu, 
hlbokozmrazené jedlo, spodný 
ohrev, intenzívny ohrev, po-
malé varenie, predhrievanie, 
sušenie, udržiavanie tepla
spôsoby varenia s parou: para 
100 %, regenerácia (zohrieva-
nie), kysnutie, rozmrazovanie, 
sous-vide

13 druhov ohrevu: 4D horúci 
vzduch, horúci vzduch eco, 
horný/spodný ohrev, horný/
spodný ohrev eco, cirkulačný 
infragril, veľkoplošný gril, ma-
loplošný gril, stupeň na pizzu, 
hlbokozmrazené jedlo, spodný 
ohrev, pomalé varenie, pred-
hrievanie, udržiavanie tepla
ďalšie spôsoby ohrevu s mik-
rovlnami: mikrovlnný ohrev, 
kombinovaný mikrovlnný ohrev
5 možností nastavenia mikro-
vlnného výkonu (90 W,180 W,
360 W,600 W, 900 W)

5 druhov ohrevu: para 100 %, 
regenerácia (zohrievanie), 
kysnutie, rozmrazovanie, 
sous-vide

5 možností nastavenia 
mikrovlnného výkonu 
(90 W,180 W,360 W,600 W, 
900 W)
4 programy na rozmrazova-
nie a 3 programy na varenie 
s mikrovlnami

5 možností nastavenia 
mikrovlnného výkonu 
(90 W,180 W,360 W,600 W, 
900 W)
4 programy na rozmrazova-
nie a 3 programy na varenie 
s mikrovlnami

5 možností nastavenia 
mikrovlnného výkonu 
(90 W,180 W,360 W,600 W, 
800 W)
4 programy na rozmrazova-
nie a 3 programy na varenie 
s mikrovlnami

Vybavenie

5,7“ farebný TFT dotykový displej
cookControl Plus
bakingSensor
teplotná sonda roastingSensor 
Plus
zásobník na vodu s objemom 1 l
elektronická regulácia teploty 
30 – 250 °C

3,7” farebný TFT dotykový displej
cookControl Plus
teplotná sonda roastingSensor 
Plus
elektronická regulácia teploty 
30 – 300 °C

2,8“ TFT displej
cookControl20
zásobník na vodu s objemom 1,3 l
elektronická regulácia teploty 
30 – 100 °C

2,8“ TFT displej
cookControl7
bočné otváranie, záves dverí 
vľavo

2,8“ TFT displej
cookControl7
bočné otváranie, záves dverí 
vpravo

LED displej
cookControl7
bočné otváranie, záves dverí 
vľavo

Systém čistenia ecoClean: zadná stena, strop, 
bočné steny

ecoClean: zadná stena

Príslušenstvo

dierovaná parná nádoba 
(veľkosť S a XL), nedierovaná 
parná nádoba (veľkosť S), rošt, 
špongia, univerzálna panvica

kombinovaný rošt, univerzálna 
panvica

dierovaná parná nádoba 
(veľkosť L), nedierovaná parná 
nádoba (veľkosť L), špongia

sklená panvica, rošt sklená panvica, rošt otočný tanier 25,5 cm

Bezpečnosť detská poistka detská poistka detská poistka

Cena* 2 199 € 1 539 € 1 099 € 735 € 735 € 399 €

Zabudovateľné kompaktné rúry, výška 45 cm MW, výška 38 cm
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iQ700 vákuovacia
zásuvka

BV830ENB1

iQ700 ohrevná
zásuvka

BI830CNB1

Dizajn studioLine studioLine

Druhy ohrevu

3 stupne procesu vákuovania 
v zásuvke, max. 99 %
3 stupne vákuovania na 
vákuovanie mimo zásuvky, 
max. 90 %
ideálne na prípravu sous-vide

ohrev pomocou vyhrievacej 
dosky z tvrdeného skla
nastavenie teploty 
v 4 úrovniach od 30 – 80 °C 
(povrchová teplota ohrevného 
dna z tvrdeného skla)

Vybavenie

hmotnosť náplne max. 10 kg
vnútorný objem: 8 l
automatické rozpoznanie 
pripojenia pri vákuovaní mimo 
zásuvky
sušiaci program pre 
vákuovacie čerpadlo
ovládanie pomocou 
senzorových tlačidiel
push & pull: otvorenie 
a zatvorenie pritlačením 
čelnej steny

hmotnosť náplne max. 25 kg
vnútorný objem: 20 l
maximálne množstvo šálok 
na espresso: 64 ks alebo 
maximálny počet tanierov 
(ø 26 cm): 12 ks
5 možností použitia: kysnutie 
cesta, rozmrazovanie jedál, 
udržiavanie teploty jedál, 
predhrievanie riadu, jemné 
zohrievanie
push & pull: otvorenie 
a zatvorenie pritlačením 
čelnej steny

Príslušenstvo

adaptér na vákuovanie
mimo vákuovacej zásuvky,
50 x malé vákuovacie vrecko 
(180 x 280 mm),
50 x veľké vákuovacie vrecko 
(240 x 350 mm)

Cena* 2 199 € 549 €

Zvláštne príslušenstvo
iQ700, iQ500
Rúry 
na pečenie

iQ700
Rúra na pečenie 
s mikrovlným 
ohrevom

iQ700
Rúra na pečenie 
s plným parným 
ohrevom

iQ700
Parné rúry

Kamenná doska 
na pečenie
s drevenou
lopatkou

117 €*

HZ327000 HZ327000 HZ327000

Keramická doska na pečenie s krájacou doskou. Ideálny 
spôsob pečenia chleba, chlebových placiek, pizze alebo 
hlbokozmrazených pokrmov.

Sklená
nádoba na pečenie

28 €*

HZ86S000 HZ86S000 HZ86S000 HZ86S000

Sklená nádoba na pečenie nájde množstvo spôsobov využitia pri príprave 
rôznych druhov jedál.

Porcelánová
nádoba na pečenie

veľkosť ⅔ 39 €*
veľkosť ⅓ 25 €*

HZ36D533P veľ. ⅔
HZ36D513P veľ. ⅓

HZ36D533P veľ. ⅔
HZ36D513P veľ. ⅓

Hodnotný porcelán “Made in Germany” 
je ideálny na prípravu v parnej rúre na 
pečenie a následné servírovanie.

Dierovaná
parná nádoba

veľkosť XL 36 €*
veľkosť L 26 €*
veľkosť S 22 €*

HZ36D663G veľ. XL
HZ36D643G veľ. L
HZ36D613G veľ. S

HZ36D643G veľ. L
HZ36D613G veľ. S

Špeciálny druh riadu pre parné rúry 
Siemens. Vďaka dierovanému profi lu 
sa para lepšie dostane k pokrmom zo 
všetkých strán.

Parná nádoba
nedierovaná

veľkosť L 25 €*
veľkosť S 22 €*

HZ36D643 veľ. L 
HZ36D613 veľ. S

HZ36D643 veľ. L
HZ36D613 veľ. S

Špeciálny druh riadu pre parné rúry 
Siemens. Možno použíť aj na 
zachytenie kondenzátu.

Vákuovacie vrecko

malé 65 €*
veľké 75 €*

HZ66D910 malé
HZ66D920 veľké

HZ66D910 malé
HZ66D920 veľké

HZ66D910, 100 ks vákuovacích 
vreciek, 180 mm x 280 mm
HZ66D920, 100 ks vákuovacích 
vreciek, 240 mm x 350 mm

Výber zvláštneho príslušenstva
k zabudovateľným a parným rúram

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.42

Zásuvky



Plnoautomatický 
kávovar
CT836LEB6

Dizajn blackSteel Dizajn

Konektivita Home Connect

Displej TFT displej

Chuť

sensoFlow System

aromaPressure System

Príprava One-Touch

aromaDouble Shot

Výkon

silentCeram Drive

coffeeSensor

Kávové špeciality jedným 

dotykom

Hygiena

odnímateľná sparovacia 

jednotka autoMilk Clean

singlePortion Cleaning

calc’nClean

Bezpečnosť detská poistka

Cena* 2 229 €

Plne automatický
kávovar studioLine
Komfort

myCoffee
Uloženie 8 obľúbených nápojov  –  s vlastnými 
názvami a nastaviteľným pomerom mlieka a espressa.

Systém sensoFlow
Inovatívny systém ohrevu zaručuje maximálnu arómu 
vďaka ideálnej a konštantnej  teplote sparovania.

aromaPressure System
Ideálny tlak pre optimálnu extrakciu arómy kávy.

silentCream Drive
Tichý prémiový mlynček z odolnej keramiky.
 
Príprava One-Touch.
Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, 
Cappuccino, Latte Macchiato a káva s mliekom 
jedným stlačením tlačidla.

aromaDouble Shot
Extra silná káva so zníženým obsahom horkých látok 
vďaka dvom cyklom mletia a sparovania.

coffeeSensor System
Mlynček sa automaticky prispôsobí druhu zrnkovej 
kávy.

4343

Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na 
diaľku  –  na cestách, či len z vedľajšej miestnosti.



Indukčné varné dosky studioLine

studioLine exklusiv

Najtemnejšia čierna pre tie najvyššie nároky
Skvelý dizajn varných dosiek studioLine je teraz 
ešte lepší: vďaka inovatívnemu dizajnu zaujmú 
varné dosky s deepBlack dokonalou čiernou far-
bou. Môžete sa sústrediť výhradne na varenie 
a pečenie a kochať sa pohľadom na bezchybný 
čierny povrch.

Celoplošná indukcia: jedna varná doska,
maximálna sloboda
Na celoplošnú indukčnú varnú dosku môžete ľu-
bovoľne bez akéhokoľvek obmedzenia umiestniť 
až 4 panvice alebo hrnce. Inovatívna plošná in-
dukcia automaticky rozozná počet a veľkosť 
umiestneného riadu.

Komfort

Prispôsobí sa vašim požiadavkám: flexInduction Plus
prispôsobí varné zóny nádobám až do priemeru 30 cm  
–  pre viac flexibility.

Viac flexibility, viac možností: flexInduction
Šírka zóny flexInduction, flexibilné varné zóny pre flexi-
bilné varenie, sa vo všetkých indukčných modeloch 
zväčšili na 24 cm, k dispozícii je teda o 14 % viac miesta 
ako predtým.

Všetko vždy na správnom mieste: flexMotion
S flexMotion môžete s riadom ľubovoľne pohybovať  –  
varná zóna preberá nastavenú teplotu automaticky.

Zmeňte teplotu posunutím riadu:
powerMove Plus
Intuitívna kontrola vďaka trom zónam s rôznymi teplo-
tami, ktoré sa aktivujú pri kontakte s varnou nádobou.

O jednu starosť menej: perfectCook Sensor
PerfectCook Sensor je inteligentný systém, ktorý zabra-
ňuje pretečeniu vďaka precíznej kontrole teploty.

Zaistí dokonalé smaženie: fryingSensor Plus
Senzor fryingSensor Plus: po zohriatí automaticky udr-
žiava požadovanú konštantnú teplotu v panvici. Vďaka 
tomu sa vám už nikdy nič nepripáli.

Varianty ukazateľov

TFT dotykový displej:
inovácia na dosah ruky
Vďaka novému viacfarebnému TFT 
dotykovému displeju s jasne čitateľ-
ným textom je ovládanie všetkých 
funkcií jednoduchšie ako predtým.

Nasleduje vašu intuíciu:
ovládanie Dual lightSlider
S Dual light Sliderom sa varná doska 
ovláda jednoducho a intuitívne. 
Vizuálna charakteristika: deaktivova-
ný slider je úplne neviditeľný.

Ovládanie touchSlider: nastavenie
teploty bez tlačidiel a ovládačov
S inovatívnou technológiou 
touchSlider sa teplota varných zón 
nastavuje buď priamym dotykom ale-
bo ťahaním po ovládacej stupnici.
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Varianty dizajnu

Zabudovateľné rámčeky pre každý vkus:
dizajny s rámčekom
Na zabudovanie sklokeramickej varnej dosky môžete vyberať 
z vysokokvalitních a štýlových rámčekov  –  buď plošné 
rámčeky alebo elegantný fazetový dizajn. Varné dosky 
Siemens radu studioLine je však samozrejme možné zabudo-
vať aj bez rámčeka, priamo do kameňa alebo žuly.

Testované a certifikované nemeckým skúšobným ústavom SLG. 
Podrobné testy potvrdili, že nedochádza „k žiadnemu 
kritickému pôsobeniu vlhkosti na kuchynský nábytok v prípade 
inštalácie varnej dosky s odsávaním pri prevádzke s cirkuláciou 
v domácnosti s dobre izolovanou vonkajšou stenou“.
Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017

Zvláštne príslušenstvo

Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení:
zvláštne príslušenstvo
Aby ste boli pri varení ešte flexibilnejší, ponúka Siemens 
k varným doskám flexInduction tri špeciálne nástavce ako 
zvláštne príslušenstvo. Grilovacia doska sa postará o dokona-
lý pôžitok z grilovania bez dreveného uhlia a obťažujúceho 
dymu a malý alebo veľký nástavec Teppan Yaki umožňuje va-
riť rôzne pokrmy bez tuku a so zachovaním vitamínov.

Kaskádový filter k indukčnej varnej doske s integrovaným 
odsávaním inductionAir: lepší ako kedykoľvek predtým
S dvomi za sebou umiestnenými filtračnými vrstvami dokáže 
nový kaskádový filter oddeliť zo vzduchu až 99 % všetkých 
tukových častíc. S touto výnimočne vysokou hodnotou sa pro-
dukty Siemens radia k najlepším filtrom na trhu. Bežné filtrač-
né systémy dosahujú len 80 % účinnosť. Aj komfort čistenia 
presvedčí: jednoducho vyberiete a umyjete v umývačke riadu.

Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch:
iQdrive-Motor
V indukčnej varnej doske s integrovaným odsávaním EX807LX33E 
sa ukrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkomutátorový motor 
iQdrive s patentovanou technológiou Siemens pracuje vždy s pl-
ným nasadením, navyše príjemne ticho aj pri najvyššom výkone 
ventilátora. A presvedčí aj dlouhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne 
nízkou spotrebou energie.
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Fazetový dizajn EH875KU12E EX877LYV1E

Dizajn bez rámčeka
(zapustiteľná do pracovnej dosky)

EX907KXX1E EX807LYV1E

Dizajn s plošným rámčekom

Exkluzívne v rade studioLine
celoplošná indukčná varná doska indukčná varná doska so zónou

fl exInduction
indukčná varná doska deepBlack Edition so zónou
fl exInduction Plus

Konektivita
Home Connect
cookConnect

Home Connect
cookConnect

Šírka 80 cm 90 cm 80 cm

Varné zóny
celoplošná indukcia umožňuje  panvice a hrnce nezávislo 
od ich veľkosti a tvaru umiestniť kamkoľvek na dosku

5 indukčných varných zón
3 fl exZone

4 indukčné varné zóny
2 fl exZone

Ovládanie dotykový TFT displej dotykový TFT displej ovládanie Dual lightSlider

Senzory
fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami
perfectCook Sensor

fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami

Komfort

17 stupňov výkonu
varná plocha s veľkosťou: 2 800 cm2

automatické rozoznanie pozície, veľkosti a tvaru varných 
nádob vďaka mikromodulovej technológii
prenos nastavených funkcií pri posune nádob po doske

cookControl plus
fl exMotion
powerMove Plus
powerManagement
rozpoznanie hrnca
17 stupňov výkonu

cookControl plus
fl exMotion
powerMove Plus
powerManagement
rozpoznanie hrnca
17 stupňov výkonu

Bezpečnosť
detská poistka
bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri 
čistení počas varenia

detská poistka
bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s 
pri čistení počas varenia

detská poistka
bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s 
pri čistení počas varenia

Extra vybavenie
powerBoost powerBoost

panBoost
powerBoost
panBoost

Cena* 3 299 € 1 839 € 1 209 €

Indukčné varné dosky

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.46



Fazetový dizajn EX677LYV1E EH877FVB1E

Dizajn bez rámčeka
(zapustiteľná do pracovnej dosky)

EX607LYV1E

Dizajn s plošným rámčekom
EH647FFB1E

Exkluzívne v rade studioLine
indukčná varná doska deepBlack Edition so zónou
fl exInduction Plus

indukčná varná doska deepBlack Edition indukčná varná doska deepBlack Edition

Konektivita
Home Connect
cookConnect

Šírka 60 cm 80 cm 60 cm

Varné zóny
4 indukčné varné zóny
2 fl exZone

5 indukčných varných zón 4 indukčné varné zóny
1 rozšíriteľná zóna na pečenie

Ovládanie ovládanie Dual lightSlider ovládanie touchSlider ovládanie touchSlider

Senzory
fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami

Komfort

cookControl plus
fl exMotion
powerMove Plus
powerManagement
rozpoznanie hrnca
17 stupňov výkonu

powerManagement
rozpoznanie hrnca
17 stupňov výkonu

powerManagement
rozpoznanie hrnca
17 stupňov výkonu

Bezpečnosť
detská poistka
bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s 
pri čistení počas varenia

detská poistka
bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s 
pri čistení počas varenia

detská poistka
bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s 
pri čistení počas varenia

Extra vybavenie
powerBoost
panBoost

powerBoost powerBoost

Cena* 1 069 € 919 € 699 €

Indukčné varné dosky

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia. 47



Fazetový dizajn
Dizajn bez rámčeka (zapustiteľná do pracovnej dosky) EX807LX33E

Dizajn s plošným rámčekom

Exkluzívne v rade studioLine indukčná varná doska deepBlack Edition s integrovaným odsávaním

Šírka 80 cm

Varné zóny 4 indukčné varné zóny
2 fl exZone

Ovládanie ovládanie Dual lightSlider

Senzory fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami
perfectCook Sensor

Komfort

powerMove Plus
powerManagement
rozpoznanie hrnca
17 stupňov výkonu

Extra vybavenie powerBoost
panBoost

Výkon odsávača pár

climateControl Senzor automaticky vyhodnocuje intenzitu pár, tukových a pachových častíc
a tomu prispôsobí stupeň výkonu odsávača
9 stupňov výkonu + 1 intenzívny stupeň
motor iQdrive
min. normálny stupeň 150 m³/h**
max. normálny stupeň 550 m³/h**
intenzívny stupeň 690 m³/h**

min./max.: 39/69 dB**

Spotreba trieda spotreby energie: A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)
trieda účinnosti odsávania: A

Filter integrovaný 12-vrstvový tukový fi lter z nehrdzavejúcej ocele, vhodný na umývanie v umývačke
jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Cena* 3 195 €

Indukčná varná doska
s integrovaným odsávaním

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
** Podľa nariadenia EU  –  65/2014
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Výber špeciálneho príslušenstva
k varným doskám

Zvláštne príslušenstvo

Teppan Yaki HZ390511 229 €*
určený na varnú zónu s fl exIndukciou (30 x 20 cm)

Súprava riadu na indukčné dosky HZ390042 135 €*
4-dielna súprava

kastról (Ø 16 cm)
1,2 l hrniec s pokrievkou (Ø 16 cm)
1,7 l hrniec s pokrievkou (Ø 22 cm)
4,2 l panvica (Ø 24 cm)

Teppan Yaki HZ390512 245 €*
určený na varnú zónu s fl exIndukciou (40 x 20 cm)

Perfektný tvar a dokonalé výsledky. Tento grilovací plát vznikol 
špeciálne pre varné zóny s fl exIndukciou a slúži na prípravu rôznych 
druhov pokrmov ako napr. rýb, mäsa alebo zeleniny.
 

Grilovací plát HZ390522 150 €*
grilovací plát na varnú zónu s fl exIndukciou (40 x 20 cm)

Perfektný tvar a dokonalé výsledky. Tento grilovací plát vznikol 
špeciálne pre varné zóny s fl exIndukciou na prípravu grilovaných 
pokrmov.

Antikorový pekáč HZ390011 121 €*
antikorový pekáč so sklenou pokrievkou na varnú zónu
s fl exIndukciou (30 x 20 cm)

Hodnotný pekáč so sklenou pokrievkou má všestranné použitie: 
môžete v ňom piecť až pri 250 °C, alebo smažiť na všetkých 
sklokeramických doskách vr. indukčných a na fl exIndukciách.

Panvica na pečenie panvice na pečenie vhodné aj k doskám so senzorom 
na smaženie:

HZ390210 (Ø 15 cm) 82 €*
HZ390220 (Ø 19 cm) 89 €*
HZ390230 (Ø 21 cm) 96 €*

Anikorový wok HZ390090 121 €*

Táto antikorová panvica Wok je vďaka svojmu plochému dnu 
ideálna na varenie na všetkých sklokeramických doskách, vrátane 
indukčných. Spoločne so sklenou pokrievkou a odkvapkávacou 
mriežkou je nenahraditeľná pri príprave ázijských pokrmov.

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia. 49



Odsávače pár studioLine

studioLine exkluzívne
Systém inductionAir. Dokonalé spojenie varnej
dosky a odsávania pár flexInduction. Vrátane
varného senzoru
Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne 
tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka ino-
vatívnej integrácii odsávania pár do varnej dosky 
flexInduction, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte 
viac slobody a miesta pri varení  –  a veľkorysý dizajn 
pre moderné usporiadanie kuchyne.

Zabudnite na štandardné umiestnenie na stene
Dizajnové odsávače robia dojem jedinečným dizajnom. 
Ovládací panel a vysokokvalitné kovové filtre 
v blackSteel vyvolajú nadšenie pri každom zapnutí. 
O zvláštny charakter sa postará emotionLight s 256 na-
staviteľnými farbami pozadia. Tento dizajnový zážitok 
tvorí jedinečný celok v kombinácii s rúrami na pečenie 
studioLine  –  v kuchyni taký jedinečný, ako jej majiteľ.

Stropné odsávače pár
S exkluzívnym stropným odsávačom pár môžete úplne 
slobodne vytvoriť svoj vlastný kuchynský štýl. So 
svojim štíhlym dizajnom sa dokonale začlení do každej 
kuchyne a poskytne pritom viac priestoru vášmu ku-
chárskemu umeniu. Okrem toho sa svojim variabilným 
farebným nastavením prispôsobí vášmu osobnému 
vkusu. A jeho výkon hovorí sám za seba: všetky pachy, 
ktoré v kuchyni vznikajú, spoľahlivo odstráni.

Komfort
Patentované obvodové odsávanie:
odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské 
ovzdušie
Inovatívne a jednoducho čistiteľné obvo-
dové odsávanie absorbuje pri odvetráva-
ní až 85 % tuku z kuchynských pár  –  
podstatne viac ako iné odsávače pár. 
A navyše vyniká moderným dizajnom 
s hladkou plochou z ušľachtilej ocele.

Vaša varná doska má slovo:
systém cookConnect
Vďaka praktickému systému cookConnect 
môžete rad funkcií odsávača riadiť pria-
mo prostredníctvom varnej dosky, naprí-
klad stupeň výkonu alebo osvetlenie.

Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir:
energeticky šetrne proti pachom 
a pare
Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii 
modulu cleanAir zostáva vzduch v miest-
nosti v zime aj v lete tam, kde má byť  –  
v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho 
kanálu sa nemôže zohriaty ani ochladený 
vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť 
energiu.

Kaskádový filter indukčnej varnej 
dosky s integrovaným odsávaním 
inductionAir: lepší ako kedykoľvek 
predtým
S dvomi za sebou umiestnenými filtračný-
mi vrstvami dokáže nový kaskádový filter 
oddeliť zo vzduchu až 99 % všetkých 
tukových častíc. S touto výnimočne vyso-
kou hodnotou sa produkty Siemens radia 
k najlepším filtrom na trhu. Bežné filtrač-
né systémy dosahujú len 80 % účinnosť. 
Aj komfort čistenia presvedčí: jednoducho 
ho vyberiete a umyjete v umývačke riadu.

Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch:
iQdrive-Motor
V indukčnej varnej doske s integrovaným 
odsávaním EX807LX33E sa ukrýva bezkon-
kurenčne silný motor. Bezkomutátorový 
motor iQdrive s patentovanou technológiou 
Siemens pracuje vždy s plným nasadením 
a navyše príjemne ticho aj pri najvyššom 
výkone ventilátora. A presvedčí aj dlhotrva-
júcou kvalitou a mimoriadne nízkou spotre-
bou energie.

Stolný odsávač pár, 90 cm
LD97AA670 antikoro

Systém inductionAir, 80 cm 
EX807LX33E

Plochý odsávač pár, 90 cm
LC97FVW60S blackSteel

Stropný odsávač pár, 120 cm
LF159RF50 antikoro
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iQ700
LC91KWW60S
naklonený komínový 
odsávač pár

iQ700
LC97FVW60S
plochý komínový
odsávač pár

iQ500
LC97FQP60S
plochý komínový 
odsávač pár

iQ300
LC87KIM60S
naklonený komínový 
odsávač pár

iQ700
LC91BA582S
komínový
odsávač pár

iQ500
LC98BA572S
komínový
odsávač pár

Dizajn
čierne sklo/dizajn 
blackSteel

čierne sklo/dizajn 
blackSteel

čierne sklo/dizajn 
blackSteel

čierne sklo/dizajn 
blackSteel

antikoro/dizajn blackSteel antikoro/dizajn blackSteel

Šírka 90 cm 90 cm 90 cm 80 cm 90 cm 90 cm

Konektivita
Home Connect
cookConnect System

Home Connect
cookConnect System

Ovládanie ovládanie touchSlider ovládanie touchSlider ovládanie touchControl ovládanie touchControl ovládanie touchControl ovládanie touchControl

Filter
kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

Výkon
3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

3 stupne výkonu
a 1 intenzívny
powerBoost

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

Osvetlenie
LED osvetlenie 2 × 3 W
emotionLight Pro

LED osvetlenie 2 × 3 W
emotionLight Pro

LED osvetlenie 2 × 1,5 W
softLight

LED osvetlenie 2 × 1,5 W LED osvetlenie 3 × 3 W
softLight

LED osvetlenie 3 × 3 W
softLight

Hodnota odsávania
normálna prev.: 540 m3/h
intenzívna prev.: 980 m3/h

normálna prev.: 420 m3/h
intenzívna prev.: 730 m3/h

normálna prev.: 420 m3/h
intenzívna prev.: 730 m3/h

normálna prev.: 400 m3/h
intenzívna prev.: 670 m3/h

normálna prev.: 560 m3/h
intenzívna prev.: 690 m3/h

normálna prev.: 460 m3/h
intenzívna prev.: 860 m3/h

Hlučnosť min./max. 41/55** 43/57 dB** 43/57** 47/56** 45/66** 55/68**

Trieda spotreby energie

A+
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A+
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

Príslušenstvo

climateControl Sensor: 
monitoruje úroveň pary 
a pachov a automaticky 
nastavuje výkon

climateControl Sensor: 
monitoruje úroveň pary 
a pachov a automaticky 
nastavuje výkon

Cena* 1 469 € 1 429 € 1 069 € 919 € 1 069 € 849 €

Odsávače pár

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
** Podľa nariadenia EU  –  65/2014
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iQ700
LF91BA582S
ostrovčekový 
odsávač pár

iQ500
LF98BA572S
ostrovčekový 
odsávač pár

iQ500
LI97SA560S
výsuvný 
odsávač pár

iQ500
LI67SA560S
výsuvný 
odsávač pár

iQ700
LF959RB51
stropný odsávač pár

iQ700
LF159RF50
stropný odsávač pár

Dizajn antikoro/dizajn blackSteel antikoro/dizajn blackSteel antikoro/dizajn blackSteel antikoro/dizajn blackSteel antikoro antikoro/ biele sklo

Šírka 90 cm 90 cm 90 cm 60 cm 90 cm 120 cm

Ovládanie
ovládanie touchControl ovládanie touchControl ovládanie touchControl ovládanie touchControl nastavenie diaľkovým 

ovládaním
nastavenie diaľkovým 
ovládaním

Filter
kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

Výkon
3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne
powerBoost

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne

3 stupne výkonu
a 2 intenzívne

3 stupne výkonu
a 1 intenzívny

3 stupne výkonu
a 1 intenzívny

Osvetlenie
LED osvetlenie 3 × 3 W
softLight

LED osvetlenie 3 × 3 W
softLight

LED osvetlenie 2 × 3 W LED osvetlenie 2 × 3 W LED osvetlenie 4 × 2,5 W LED osvetlenie 1 × 18 W

Hodnota odsávania
normálna prev.: 570 m3/h
intenzívna prev.: 710 m3/h

normálna prev.: 460 m3/h
intenzívna prev.: 870 m3/h

normálna prev.: 400 m3/h
intenzívna prev.: 700 m3/h

normálna prev.: 400 m3/h
intenzívna prev.: 700 m3/h

normálna prev.: 570 m3/h
intenzívna prev.: 780 m3/h

normálna prev.: 480 m3/h
intenzívna prev.: 750 m3/h

Hlučnosť min./max. 41/63 ** 44/54** 42/54** 40/54** 49/64** 41/57 **

Trieda spotreby energie

A+
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A+
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

A
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

Cena* 1 359 € 1 099 € 879 € 729 € 1 449 € 2 355 €

Odsávače pár

52 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
** Podľa nariadenia EU  –  65/2014



iQ700
LD97AA670
stolný odsávač pár

Dizajn
antikoro/čierne sklo

Šírka 90 cm

Ovládanie
ovládanie touchControl

Filter
kovový tukový filter, 
umývateľný v umývačke

Výkon
3 stupne výkonu
a 2 intenzívne

Osvetlenie
LED osvetlenie 1 × 10 W
softLight

Hodnota odsávania
normálna prev.: 450 m3/h
intenzívna prev.: 710 m3/h

Hlučnosť min./max. 46/61**

Trieda spotreby energie

C
(na stupnici triedy
energetickej účinnosti
od A++ do E)

Cena* 2 019 €

Odsávače pár

53*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
** Podľa nariadenia EU  –  65/2014

moduly cleanAir

určené pre systém s cirkuláciou
 –   znateľne menej pachov v porovnaní s konvenčným systémom 

cirkulácie
 –  dlhšia časová osa na výmenu fi ltra

LZ57600, 267 €*
montážna súprava cleanAir na cirkuláciu pre
LF91BA582S, LF98BA572S

LZ57300, 178 €*
montážna súprava cleanAir na cirkuláciu pre
LC91BA582S, LC98BA572S

Výber zvláštneho príslušenstva
k odsávačom pár



Umývačky riadu studioLine

studioLine exkluzívne
Ľahko sa pohybujúci výsuv
Ľahko sa pohybujúci výsuv pre jednoduché a pohodlné
naplnenie a vyprázdnenie košov.

emotionLight: svetelná show pre váš riad
Dve LED svetlá umiestnené v hornom ráme dverí po-
noria vnútorný priestor umývačky do pôsobivého 
modrého svetla. Svetlo sa pri otváraní dverí automa-
ticky zapne a pri zatváraní vypne.K dispozícii vo všet-
kých umývačkách riadu studioLine.

emotionLight Pro
Optimálne osvetlí celý vnútorný priestor vašej umý-
vačky riadu individuálnym farebným nastavením.

Dodatočná príborová zásuvka vario: nielen na vaše 
príbory, ale aj na šálky na espresso
Zásuvka vario je dodatočná úroveň na ukladanie ria-
du. Jej špeciálny tvar poskytne priestor na príbory, ale 
aj na naberačky, šalátové príbory a dokonca aj malé 
kusy riadu, ako napríklad šálky na espresso.

Komfort
Brilantným spôsobom dodržiava to, 
čo sľubuje: sušenie s vysokým leskom
Funkcia sušenie s vysokým leskom použí-
va dodatočnú vodu na odstránenie všet-
kých zvyškov umývacieho prostriedku 
a predlžuje miernu fázu sušenia. To zaru-
čuje lesk, na ktorý sa môžete spoľahnúť 
a ktorý robí skvelý dojem vždy, keď umý-
vačku otvoríte.

Špecialista na šetrné umývanie:
program sklo 40 °C
Program sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý 
na to, aby ošetril vysokokvalitné poháre 
tak, ako si zaslúžia. S najväčšou opatrnos-
ťou. Znižuje čas a teplotu cyklu a zaručuje 
žiarivý výsledok, ktorý vás oslní.

Vaše poháre budú žiariť ešte dlhšie: 
ventil na nemäkčenú vodu
Ventil na nemäkčenú vodu je systém na 
automatickú reguláciu tvrdosti vody, kto-
rý sa postará o nekonečný lesk. Zabraňu-
je korózii skla, odstraňuje zvyšky umýva-
cieho prostriedku a optimalizuje celý 
cyklus umývania tým, že počas umývania 
vstrekuje čerstvú vodu.

Rýchle programy: až 3x rýchlejšie 
umývanie a sušenie: varioSpeed Plus
Funkcia varioSpeed Plus skráti čas umý-
vania až o 66 %.* Kombinujte požadova-
ný program s varioSpeed Plus pre stálu 
kvalitu a viac flexibility. Výsledok: vždy 
čistý a suchý riad za kratší čas.

*Neplatí pre predumytie a rýchly program (29 min.).

Účinný, silný, rýchly: krátky 60 °C, 
skrátený program na každý deň
Inovatívny a hospodárny program krátky 
60 °C čistí a suší aj pri max. naplnení 
(14 obedových súprav) len 89 minút. 
Tento program je ideálny na každodenné 
použitie a dáva vynikajúce výsledky.

Rýchly a efektívny: hodinový program
Ak musí byť všetko rýchlo čisté, aktivujte 
hodinový program. Stačí jedno stlačenie 
tlačidla a už o hodinu bude váš riad čistý 
a suchý. Aj takéto efektívne môže byť 
umývanie.

Umývačka riadu, 60 cm
SN878D26PE

Umývačka riadu, 45 cm
SR856D00PE

54



Systém openAssist:
jednoduché otváranie dvierok bez držadiel
S openAssist postačí jemné stlačenie prstom 
prednej strany umývačky, aby sa dvierka umý-
vačky otvorili. To znamená nielen pohodlnejšie 
otváranie, ale súčasne aj integráciu do všetkých 
moderných kuchýň bez držadiel.

timeLight: svetelný indikátor premieta 
všetky informácie o programe na podlahu
Inovatívny timeLight premieta striedavo zvyšný 
čas (s presnosťou na minúty), stav programu 
a prípadné chybové hlásenia na podlahu 
v kuchyni. Tak vám už vôbec nič neunikne.

Výška spotrebiča
86,5 cm

Umývačka riadu
SX878D26PE
Umývačka riadu
SN878D26PE

Umývačka riadu
SN858D06PEVýška spotrebiča

81,5 cm

Exkluzívne v rade studioLine
hladký výsuv košov
emotionLight Pro
príborová zásuvka voliteľne

emotionLight
príborová zásuvka voliteľne

Konektivita Home Connect Home Connect

Kapacita 12 obedových súprav 13 obedových súprav

Spotreba1) A+++
0,80 kWh / 9,5 l

A+++
0,82 kWh / 9,5 l

Hlučnosť 41 dB (re 1 pW) 44 dB (re 1 pW)

Ovládanie farebný TFT displej s vysokým rozlíšením TFT displej

Sušenie brilliantShine System so sušením Zeolith® výmenník tepla + ecoDrying

Komfort
openAsssist
timeLight
varioSpeed Plus

openAsssist
timeLight
varioSpeed Plus

Umývacie koše flexibilný systém košov varioFlex Pro flexibilný systém košov varioFlex Pro

Cena*
SX878D26PE 1 435 €
SN878D26PE 1 399 €

SN858D06PE 1 215 €

Plne integrované umývačky riadu  –  šírka 60 cm

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba na jeden cyklus umývania so studenou vodou a programom eco 50 °C, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.
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Pripojenie

Home Connect
S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce 
spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na 
diaľku  –  na cestách, či len z vedľajšej miestnosti.



Výška spotrebiča
86,5 cm

Umývačka riadu
SX858D00PE
Umývačka riadu
SN858D00PE

Umývačka riadu
SX836X00PE
Umývačka riadu
SN836X00PE

Umývačka riadu
SR856D00PEVýška spotrebiča

81,5 cm

Exkluzívne v rade studioLine
hladký výsuv košov
emotionLight
príborová zásuvka voliteľne

emotionLight
príborová zásuvka voliteľne

emotionLight
príborová zásuvka voliteľne

Konektivita

Kapacita 12 obedových súprav 13 obedových súprav 9 obedových súprav

Spotreba1) A++
0,90 kWh / 9,5 l

A++
0,92 kWh / 9,5 l

A++
0,695 kWh / 8,5 l

Hlučnosť 42 dB (re 1 pW) 44 dB (re 1 pW) 44 dB (re 1 pW)

Ovládanie
dotykové ovládanie
čierne

tlačidlové ovládanie
antikoro

tlačidlové ovládanie
antikoro

Sušenie výmenník tepla + ecoDrying výmenník tepla výmenník tepla + ecoDrying

Komfort
openAsssist
timeLight
varioSpeed Plus

infoLight
varioSpeed Plus

openAssist
timeLight
varioSpeed Plus

Umývacie koše flexibilný systém košov varioFlex Pro flexibilný systém košov varioFlex Pro flexibilný systém košov varioFlex Pro

Cena*
SX858D00PE 1 065 €
SN858D00PE 1 029 €

SX836X00PE 919 €
SN836X00PE 885 €

SR856D00PE 735 €

Plne integrované umývačky riadu  –  šírka 60 cm a 45 cm

56 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) Spotreba na jeden cyklus umývania so studenou vodou a programom eco 50 °C, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.



Zvláštne príslušenstvo

Príborová zásuvka varioPro SZ73612
príborová zásuvka varioPro s hladkým výsuvom k umývačkám so šírkou 60 cm

107 €*

Príborová zásuvka varioPro SZ73611
príborová zásuvka varioPro pre umývačky široké 60 cm

96 €*

Príborová zásuvka varioPlus SZ73645
príborová zásuvka varioPlus pre umývačky široké 45 cm

79 €*

Držiak na poháre SZ73300
Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na 
poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov po-
skytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či sekt. A keďže do spod-
ného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri takéto držiaky na poháre, 
môžete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.

18 €*

Antikorové dekoračné lišty SZ73005, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm
SZ73015, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm
S týmto špeciálnym príslušenstvom môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi 
spotrebičom a nábytkom.

21 €*
21 €*

Súprava antikorových dekoračných 
líšt na zabudovanie do vysokých 
skriniek

SZ73035, pre spotrebiče vysoké 81,5 cm
SZ73045, pre spotrebiče vysoké 86,5 cm
S týmto špeciálnym príslušenstvom môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi 
spotrebičom a nábytkom.

75 €*
75 €*

Prehľad špeciálneho príslušenstva k umývačkám
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Chladiace spotrebiče studioLine

studioLine exkluzívne

dimLight
Moderné LED svetlo dimLight sa pri otvorení dvierok 
chladničky najprv pomaly stlmí. Po cca dvoch sekun-
dách sa celý chladiaci priestor optimálne rozsvieti.

Sériové šetrenie energie: chladničky s triedou
energetickej účinnosti A+, A++ a A+++
Vďaka úsporným kompresorom, vysokoúčinnej izolácii 
a optimálnemu obehu chladiva spotrebúvajú chladnič-
ky Siemens pôsobivo málo energie. Všetky tak chladia 
minimálne v triede energetickej účinnosti A+ a A++. 
A tie najlepšie majú dokonca označenie A+++.

Komfort
Už nikdy neodmrazujte. Full noFrost
Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť 
vzduchu z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: 
vzduch ostáva suchý, čo spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu 
na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom 
a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte 
tak veľa času a energie.

Udržuje potraviny až 3x dlhšie čerstvé:
hyperFresh premium 0 °C
So zásuvkami hyperFresh premium 0 °C ostávajú všet-
ky potraviny čerstvé až 3x dlhšie.

Udržuje ovocie a zeleninu čerstvé až 2x dlhšie:
hyperFresh plus
hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti udržuje ovocie 
a zeleninu čerstvé až 2x dlhšie.

Prináša viac svetla do tmy: koncept LED osvetlenia
Koncept LED osvetlenia pre dlouhotrvajúce a rovnomer-
né osvetlenie vnútorného priestoru

Vaša chladnička vie, čo vaše potraviny potrebujú:
freshSense
freshSense, senzorovo riadená regulácia zabraňuje výky-
vom teplôt pre zaručene dlhšie čerstvé potraviny.

Všetko rýchlo na dosah ruky:
sklené police easyAccess
Sklené police easyAccess pre jednoduché plnenie a lepší 
prehľad o všetkých potravinách.

Nová dimenzia pre vaše potraviny:
chladničky a mrazničky a-Cool od studioLine
Za dvomi dvierkami kombinovanej chladničky s mraznič-
kou sa skrýva veľký priestor pre vaše potraviny, ktoré sú 
vďaka senzorovému riadeniu udržiavané optimálne čer-
stvé. Veľkorysé odkladacie plochy a extra stabilné výsu-
vy sa starajú o to, aby ste sem mohli jednoducho umiest-
niť aj veľké potraviny.

58



Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička
a-Cool CI36BP01

59

Špeciálne príslušenstvo

CI10Z490 - madlá dverí 
z nerezovej ocele

170 €*

CI36Z490 - dekoračný panel na dvere 
z nerezovej ocele

756 €*

*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24 hodín (podľa EU 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.

Exkluzívne v rade studioLine
„French Door“ dizajn
LED osvetlenie v chladiacej a mraziacej časti

Výška niky 2134 mm

Šírka niky 914 mm

Spotreba energie
A+1)

423 kWh/rok2)

Celkový úžitkový objem 526 l

Úžitkový objem chladiacej časti 380 l

Úžitkový objem mraziacej časti
146 l
noFrost

Osvetlenie LED

Cena* 4 399 €



Kombinácia chladnička/mraznička
KI39FP70

Kombinácia chladnička/mraznička
KI86SSD40

Kombinácia chladnička/mraznička
KI87SSD30

Exkluzívne v rade studioLine

označenie studioLine
vnútorný dizajn spotrebiča  –  kovové aplikácie

označenie studioLine
dimLight
vnútorný dizajn spotrebiča  –  kovové aplikácie
špeciálny držiak na fľaše

označenie studioLine
dimLight
vnútorný dizajn spotrebiča  –  kovové aplikácie
špeciálny držiak na fľaše

Výška niky 1775 1775 1775

Spotreba energie
A++1)

236 kWh/rok2)

A+++ 1)

151 kWh/rok2)

A++ 1)

225 kWh/rok2)

Celkový úžitkový objem 245 l 260 l 270 l

Úžitkový objem chladiacej časti 128 l 186 l 209 l

Zóna hyperFresh hyperFresh premium (56 l) hyperFresh plus hyperFresh plus

Úžitkový objem mraziacej časti
61 l
noFrost

74 l
lowFrost

61 l
lowFrost

Osvetlenie LED LED LED

Cena* 1 655 € 1 395 € 1 099 €

Zabudovateľná kombinácia
chladnička/mraznička

60 *Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.
1) V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.
2) Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24 hodín (podľa EU 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.



Vstavané rúry na pečenie, výška 60 cm

HS836GVB6 HM876G2B6 HB876G8B6 HB836GVB6 HB478GUB0 / HB417GUB0

Rozmerové výkresy
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Kompaktné rúry na pečenie, výška 45 cm Vstavané mikrovlnky Zásuvky

CS858GRB6 CM836GPB6 CD834GBB1 BF834RGB1 / BF834LGB1 BF425LMB0 BV830ENB1 / BI830CNB1

62

Rozmerové výkresy



Indukčné varné dosky - šírka 80 alebo 90 cm šírka 60 cm s integrovaným odsávaním

EH875KU12E / EH877FVB1E EX907KXX1E EX877LYV1E / EX807LYV1E EX677LYV1E / EH647FFB1E EX807LX33E
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Komínové odsávače pár

LC91KWW60S LC97FVW60S / LC97FQP60S LC87KIM60S LC91BA582S LC98BA572S
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Rozmerové výkresy



Ostrovčekové odsávače pár Výsuvné odsávače pár Stropné odsávače pár

LF91BA582S LF98BA572S LI97SA560S LI67SA560S LF959RB51 LF159RF50
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Stolní odsávač pár Umývačky riadu 60 cm - zvýšená výška 
86,5 cm

umyvačky riadu 60 cm - výška 81,5 cm Umývačka riadu 45 cm

LD97AA670 SX878D26PE / SX858D00PE / SX836X00PE SN878D26PE / SN858D06PE / SN858D00PE / 
SN836X00PE

SR856D00PE
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Rozmerové výkresy



Zabudovateľné kombinácie chladnička/mraznička

CI36BP01 KI39FP70 KI86SSD40 KI87SSD30

Vstavaný kávovar

CT836LEB6
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Objednávacie číslo Q8ASEP0717
Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Ilustratívne obrázky nemusia vždy 
zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli 
získané na základe meraní vykonávaných v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho 
práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® registrovaná ochranná známka.
© 2017 BSH domácí spotrebiče s.r.o.
Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR 11/2017.

www.siemens-home.com/sk


