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Elke dag biedt oneindig veel mogelijkheden om buitengewoon te worden. Daarvoor volstaat een 
eerste stap, een dappere gedachte, een succesvol idee... Of zoals wij het noemen: pioniersgeest. 
Siemens-huishoudtoestellen zijn veel meer dan toestellen, het zijn scheppers van mogelijkheden. 
Ze geven u vrijheid, wanneer u meer tijd nodig heeft. Ze creëren meer mogelijkheden met maximale 
flexibiliteit. Ze inspireren door de hoogste normen op het vlak van technologie en design. 
En wat u ook wil doen, de Siemens-huishoudtoestellen ondersteunen u met de beste prestaties. 
Voor een intelligent huishouden.

Ontdek de wereld opnieuw.
Ontdek de Siemens-
huishoudtoestellen.
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Huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor 50 % van uw energiebehoeften.
Kies voor efficiënte huishoudtoestellen en verlaag uw energieverbruik.

De wens het milieu te beschermen en energie te besparen 
is universeel. Ieder van ons kan thuis zijn steentje daartoe 
bijdragen. Toch is het niet zo moeilijk het huishoudelijke
energieverbruik te optimaliseren: dit kan bijvoorbeeld door 
het verbruikspatroon te wijzigen en oudere, minder 
efficiënte elektrische toestellen te vervangen. 

Door te kiezen voor nieuwe, energie-efficiënte huishoud-
toestellen, kan u – gespreid over de lange levenscyclus van 
het toestel – heel wat geld besparen. Bij het kopen van een 
nieuw huishoudtoestel is het dan ook sterk aangewezen dat 
u rekening houdt met lage verbruikswaarden voor energie 
en water. 

Het is precies deze informatie die sinds 1995 kenbaar wordt 
gemaakt via het Europese energielabel, herzien en verplicht 
in de Europese Unie sinds 2012, met gestandaardiseerde 
waarden voor het energie- en waterverbruik van huishoud-
toestellen. 

Wilt u meer weten? U vindt alle labels aan het einde van het 
Technisch overzicht van de catalogus.

“Ideeën voor een grotere efficiëntie”, zo draagt Siemens 
bij tot de bescherming van het milieu. 

Eén van de grootste uitdagingen waarmee we momenteel 
worden geconfronteerd, is het efficiënte gebruik van 
onze natuurlijke rijkdommen zoals water en energie, en de 
bescherming van het milieu.

Daarom besloot Siemens zich toe te leggen op de ontwikke-
ling van innoverende huishoudtoestellen die efficiënter 
gebruik maken van de beschikbare rijkdommen en energie.

Momenteel verbruiken de vrijstaande koel-vriescombinaties 
van Siemens tot 75 % minder energie dan vergelijkbare 
toestellen van zo’n 15 jaar geleden. Ook onze wasmachines, 
vaatwassers en droogautomaten werken zuiniger dan ooit 
te voren. Onze huishoudtoestellen behoren dan ook tot de 
meest efficiënte die op de markt verkrijgbaar zijn – uiteraard 
met behoud van optimale prestaties en een opmerkelijk 
gebruikscomfort. Om meer te doen met minder.

Meer doen met minder
met energie-efficiënte toestellen.



Inspiratie nodig?

Op zoek naar een nieuwe keuken en kan u wel wat inspiratie gebruiken? Ontdek op onze website hoe 
de combinatie van Siemens inbouwtoestellen in combinatie met uw persoonlijke stijl u de keuken 
geeft waarvan u altijd al hebt gedroomd.

Dankzij de handige tool “Keuken Ideeën” kan u uw wensen op het gebied van inbouwtoestellen 
en keukenstijl eenvoudig in kaart kan brengen aan de hand van elf vragen. De antwoorden vatten we 
voor u samen zodat u een handig overzicht heeft om aan uw keukenspecialist of interieurdesigner 
te laten zien. https://built-in.siemens-home.bsh-group.com/be-nl

Fan van design, innovatie en gastronomie?

Neem dan een kijkje op onze blog waar onze experten u iedere week op de hoogte houden van de 
laatste evoluties. En we brengen u uiteraard ook het laatste nieuws van onze huishoudtoestellen. 
https://social.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/
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Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

• Niemand kent uw Siemens-huishoudtoestel beter dan wij.
• 24 maanden waarborg op elke herstelling.

Onze reparatiedienst.

• 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk telefonisch bereikbaar op 02/475.70.02.

•  Klantgerichte dienstverlening. Herstelling aan huis, ook op zaterdag.

• Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.

• Contactname door de technicus 30 minuten voor de interventie.

• Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.
  De Siemens-specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot 

reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 89,99 en ontvangt u 
een waardebon voor een nieuw Siemens-toestel naar keuze. 

•  Service day 1. Service binnen 24 uur.
 Woont u in het arrondissement Brussel-Hoofdstad of in de regio Luik en wenst u dringend een service- 
 bezoek van één van onze technici ? Bel ons op het gratis nummer 0800 13003 en u mag het bezoek van  
 een technische specialist verwachten binnen de 24 u, van maandag tot en met vrijdag.

Professionele installatieservice.

We leveren niet alleen kwaliteitsproducten. Indien gewenst installeert Siemens uw nieuw huishoudtoestel 
bij u thuis. Contacteer de klantenservice via bru-installation@bshg.com voor elke specifieke aanvraag.

De Siemens-consumentenlijn is open van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 16u30.

Onze consulenten beantwoorden al uw vragen over Siemens-huishoudtoestellen op het nummer 
02/475.70.02. Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van uw toestel.

Siemens Verlengde Waarborg.

Zorgeloos genieten met 5 jaar Siemens Verlengde Waarborg: volledige zekerheid door 3 jaar garantie-
verlenging bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW incl. per toestel).
Verkrijgbaar bij uw Siemens-verdeler – Referentie Q8BBECEWS1.

Siemens Service. Kwaliteitsservice 
voor kwaliteitsproducten.
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Toebehoren en onderhoudsproducten van Siemens.

Verleng de levensduur van uw huishoudtoestel met de door Siemens aanbevolen onderhouds- en 
reinigingsmiddelen. (Productlijst op pagina 242)

Onderhoud en reiniging van uw toestellen.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levens-
duur. U kan de klantenservice contacteren voor een professioneel onderhoud van uw espresso-automaat, uw 
Side-by-Side koelkast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Consulteer onze website www.siemens-home.bsh-
group.com/be/nl/service voor meer gedetailleerde informatie en tarieven.

Originele onderdelen van Siemens.

Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat alle belangrijke 
onderdelen gedurende minstens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.

Al onze diensten op siemens-home.bsh-group.com/be.

• Originele onderdelen, toebehoren en onderhouds- en reinigingsmiddelen online bestellen. 
 Surf naar www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop.
• Online een servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum. De reparaties worden door onze  
 eigen technische specialisten uitgevoerd.
• Gebruiksaanwijzing downloaden via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service.
• Ontdek nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik in de rubriek “Diensten”.
• Siemens biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhouds- en reinigingsmiddel. Ontdek het gamma  
 via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop. Het gamma is tevens verkrijgbaar bij uw verdeler.

Uw mening is belangrijk.
Door uw mening over uw Siemens-toestel te delen helpt u niet alleen onze producten te verbeteren 
en de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar kunt u ook uw ervaring delen. 
https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews 

Registreer uw Siemens toestel.
Registreer uw toestel op My Siemens en geniet van exclusieve voordelen. 

Uw My Siemens account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:

•   Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw toestellen, alsook tips voor gebruik 
en onderhoud.

•   Garantieverlengingen.

•   Online aanvraag van een servicebezoek.

•   Een korting op uw aankoop van accessoires, onderhoudsproducten en wisselstukken 
in de online shop.

Registreer u op My Siemens via https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens.



Your 
household 
in one app.
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Eén interface voor 
meerdere toestellen.

Unieke functies voor 
een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn een-
voudig te bedienen.

Home is where your app is.
Siemens huishoudtoestellen met 
Home Connect. Bedien uw toestellen waar
en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de 
Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u 
nieuwe technologieën in huis die uw dagelijkse leven op slag 
rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente 
software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor 
mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten. 

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel. 

Ovens.

•  In de tab “Recepten” vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin 
in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.

•  Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis 
aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

•  Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.

•  Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

•  Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

•  Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.

•  Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van
de kookplaat.

Koel-vriescombinaties.

•  Camera’s geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en 
wanneer u maar wilt.

•  Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.

Vaatwassers.

•  Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma’s, waar u ook bent.

•  De tablettenteller geeft u push-berichten wanneer uw voorraad vaatwastabletten aangevuld 
moet worden.

Espresso-automaten.

•  coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke 
koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.

•  Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel – 
de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.

De technologie van morgen.
Nu reeds beschikbaar.



Siemens productklassen 
van de toestellen.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, 
hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën 
onderverdeeld: iQ700, iQ500, iQ300 en iQ100. 
Elke klasse heeft typische kenmerken afgestemd op andere 
specifieke eisen. In één oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen 
het best bij uw behoeften passen.

iQ700
Upgrade je leven met de meest innovatieve Siemens-technologie 
uitgevoerd in een bijzonder elegant design. 

Buitengewone producten met een aantrekkelijk topdesign en met uiterst 
vooruitstrevende technologie die een unieke toets aan je leven geven.

iQ500
Ontdek de innoverende, gebruiksvriendelijke technologie van Siemens, 
uitgevoerd in een exclusief design. 

Elegante producten die innovatieve functies met technologie 
van topklasse en perfect gebruikscomfort bundelen tot een werkelijk 
topaanbod.

iQ300
Beleef intelligente Siemens-technologie in een aantrekkelijk design en 
wees zeker van de meeste waar voor uw geld. 

Aantrekkelijke toestellen uitgerust met een uitgebreide selectie van 
intelligente functies met meerwaarde.

iQ100
Verken de wereld en de mogelijkheden van de Siemens-technologie. 

Een selectie basistoestellen maar wel met de Siemens-stijl en -kwaliteit 
en met aantrekkelijke, geïntegreerde functies.
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iQ700 serie ovens  12 – 25
iQ700 - Kolomovens 60 cm 26 – 35 
iQ500 - Kolomovens 60 cm  36  – 41
iQ500 - Kolomovens 90 cm breed 42  – 43
iQ700 - compact45: ovens en espresso-automaat 44 – 55
iQ700 - Laden / Microgolfovens 38 cm 56  –  57
iQ500 - compact45: microgolfovens  58 – 59
iQ500 - Microgolfovens 38 cm / Warmhoudlade   60
iQ500 / iQ700 - Toebehoren  61 – 63 
Glossarium  238 – 241

 Inductiekookplaten 64 – 89
 - inductionAir System 72 – 74  
Vitrokeramische kookplaten 90 – 95
Gaskookplaten 96 – 104
De Domino-lijn  105 – 107
Elektrische kookplaten   108
Toebehoren    109 
Glossarium  238 – 241

Decoratieve dampkappen 110 – 145  
 - Tafelventilatie 114 – 117  
 - Plafonddampkappen 118 – 123  
 - cubeDesign (eiland- en wanddampkap) 124 – 125  
 - Eilanddampkappen 126 – 129
 - Wanddampkappen 130 – 145
Uitschuifbare dampkappen 146 – 151 
Afvoergroepen 152 – 154
Tussenbouwdampkap       154
Onderbouwdampkappen 155 – 156
Toebehoren   157 – 159 
Glossarium  238 – 241

Introductie Koeling 160 – 163
coolConcept-toestellen 164 – 165
Integreerbare toestellen 166 – 185
Combinatiemogelijkheden – modularFit   186
Toebehoren   187
Integreerbare toestellen onder te bouwen   188
Vrijstaande toestellen 189 – 193
Vrijstaande toestellen Side-by-Side 194 – 203
Glossarium  238 – 241

   speedMatic-vaatwassers   204 – 227
 - Integreerbare Modular  214 – 215
 - Volledig integreerbare 60 cm         216 – 221
 - Integreerbare 60 cm                             222 – 225
 - Volledig integreerbare 45 cm                        226
 - Integreerbare 45 cm   227
Toebehoren 228 – 229
Werkhoogten en inbouwtips 230 – 231
Glossarium  238 – 241

Wasmachine en was-/droogcombinatie 232 – 233
Espresso-automaten     234 – 237
Glossarium     238 – 241
Onderhoud en reiniging    242
LiveCooking Studio / Home Studio   243

Inbouwschema’s en technische informaties van inbouwtoestellen 
zijn beschikbaar in het Technisch overzicht beschikbaar op
www.siemens-home.bsh-group.com/be 
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“Alle deze ideeën vloeien voort vanuit de gedachte

dat we het merk niet opnieuw konden uitvinden zonder 

ook op het vlak van design een nieuwe stap in de 

evolutie van Siemens-huishoudtoestellen te zetten.” 

Gerhard Nüssler, hoofdontwerper bij Siemens

Unieke flexibiliteit dankzij uniform design. 

Siemens realiseert een nieuw designniveau voor huishoudtoestellen. 
De iQ700-reeks van ovens verenigt innoverende technologie met modern 
design om niet alleen het kookproces maar ook de keuze en inbouw van 
toestellen te vereenvoudigen.
Door de uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte kunnen alle toestel-
len (een 60 cm oven, een 45 cm oven en een warmhoudlade) naar hartelust 
gecombineerd worden en vormen ze in elke keuken een esthetisch geheel.

Made in Germany. 

Op “Made in Germany”-kwaliteit kan u vertrouwen. Een groot deel van de 
Siemens-huishoudtoestellen wordt vervaardigd in 7 Duitse fabrieken waar in 
totaal ongeveer 14.000 medewerkers werken.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energieverbruik A+.

De laatste jaren heeft Siemens niet alleen de technische
eigenschappen van zijn ovens verbeterd, maar ook het
energieverbruik ervan verminderd. 
Het resultaat: bijna alle 60 cm Siemens-ovens hebben een 
energielabel A en A+.

Bij het bakken op 1 niveau of indien u bereid bent de 
volgende tips over energiebesparingen te volgen, zal uw 
verbruik tot 30 % dalen tegenover uw oude oven.

Bijvoorbeeld, verwarm uw oven voortaan niet meer voor
om te bakken en te braden. Houd de ovendeur ook steeds
gesloten, want door hem voortdurend te openen zal er 
warmte verloren gaan en zal het toestel extra moeten
verbruiken om de gewenste temperatuur opnieuw te
bereiken. Maak eveneens gebruik van de restwarmte en 
zet uw oven 10 minuten voor het einde van de baktijd af.

2003 2018

 Vermindering van het verbruik
bij elektrische ovens

 *  Verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
programma) van de HB 655GBS1 vergeleken met de 
verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
programma) van vergelijkbare Siemens-toestellen 
uit 2003.

Energieverbruik volgens de norm
DIN EN 50304

Design op dezelfde lijn.
En op het hoogste niveau.
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Innoverend en perfect afgestemd design van Siemens.

Of ze nu naast of boven elkaar geplaatst worden, de iQ700-inbouwovens 
kunnen steeds naar hartelust gecombineerd worden. Dankzij het perfect 
afgestemde design hebben alle toestellen uniforme bedieningspanelen op 
dezelfde hoogte, voor naadloze overgangen. U kan uw keuken dus altijd 
verder aanvullen met extra toestellen, zoals bijvoorbeeld een bijpassende 
dampkap. 

Dit resulteert niet alleen in culinair genot, maar ook in een streling voor 
het oog.

Perfect op elkaar afgestemd: 
de iQ700-inbouwovens.
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TFT-
Touchdisplay
Plus

Nooit was het bewaren van het overzicht en de controle zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, sterker contrast 
en hogere resolutie. Ongeacht van waar u kijkt, de nieuwe displays zijn altijd duidelijk. 
Of u nu alleen de basisfuncties van de TFT-display gebruikt of de extra functies van de TFT-Touchdisplay Plus, de 
menunavigatie is altijd eenvoudig en intuïtief. Leer bliksemsnel alle basisfuncties kennen en laat u ondersteunen 
door de menunavigatie.

TFT-Touchdisplay Plus. 

Nooit was het overzicht en de controle behouden zo 
eenvoudig. Groter, fellere kleuren, meer contrast en 
een hogere resolutie. 
Dankzij een gebruiksvriendelijke menustructuur en 
de eenvoudig te bedienen Touch-navigatie, wordt de 
bediening van uw oven intuïtiever.

Hoogwaardige displays en
een gebruiksvriendelijke menustructuur:
voor de perfecte maaltijden op tafel.
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TFT-
Touchdisplay

TFT-Touchdisplay. 

Dankzij de TFT-Touchdisplay is de oven, met zijn 
unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door 
het samenspel van de heldere displays met de intuïtieve 
menunavigatie.

TFT-Display.  

Ongeacht vanuit welke hoek u kijkt, u bewaart steeds 
het perfecte overzicht. Dankzij de intuïtieve menu-
navigatie kan u in enkele stappen alle ovenfuncties 
bedienen.



varioSpeed. Eén druk op de knop. 
Dubbel zo snel.

Dubbel zo snel zijn werd eenvoudig gemaakt: met één druk 
op de knop. De geïntegreerde microgolfoven helpt 
voortaan niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, 
de bereidingstijd van zo goed als alle ovengerechten kan 
nu ingekort worden door microgolfondersteuning bij 
enkele geselecteerde verwarmingswijzen. Uiteraard is dit 
steeds met perfecte resultaten.

Tijd besparen zonder voorverwarmen  
met de coolStart-functie.

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook 
kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. 
Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. 
Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – 
gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel begin-
nen genieten.

varioSpeedvarioSpeed

Altijd veel smaak, zelfs met 
weinig tijd.
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Gerechten smaakvol en gezond bereiden met 
de “fullSteam” combi-stoomoven van Siemens.

Stoomkoken met behoud van alle voedingsstoffen of 
conventioneel bakken en braden met warme lucht, 
of een combinatie hiervan – met zijn brede waaier van 
professionele functies, biedt de fullSteam-oven steeds 
de optimale verwarmingswijze voor elk gerecht en komen 
alle ingrediënten volledig tot hun recht door behoud van 
smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.

“pureSteam” voor de gezonde keuken.

pureSteam met stoom aan 100°C bewaart de voeding-
stoffen, smaak, vitamines en kleuren van de bereidingen. 
Bovendien hoeft er geen zout en vetstof te worden 
toegevoegd, wat ideaal is voor een gezonde keuken met 
vetarme gerechten, rijk aan aroma’s. 

Knapperige korsten en sappige braadstukken: 
de pulseSteam-functie.

Door regelmatig stoom toe te voegen aan een conven-
tionele verwarmingswijze, wordt het nog eenvoudiger 
perfecte gerechten te bereiden. Doordat de vochtigheid 
aan de oppervlakte verdampt, wordt uw gerecht knapperig 
aan de buitenkant maar blijft het binnenin lekker sappig. 
Ideaal dus voor gebraad of brood.

Stap 1 – Met één druk op de knop kan u het zwevende paneel 
gedeeltelijk naar voor laten komen en eenvoudig verder manueel 
openen. 

Stap 2 – Het uitneembare waterreservoir is gemakkelijk rechtstreeks 
te vullen aan de kraan. U plaatst het reservoir terug en sluit manueel 
het zwevende paneel. 

Stap 3 – Nu dient u alleen nog de gewenste functie te selecteren en 
de stoomproductie kan beginnen.

Bediening van het zwevende paneel.

De iQ700-combi-stoomovens en stoomovens bieden nog meer mogelijkheden voor de bereiding van perfecte en 
lekkere gerechten. Dankzij de vele functies heeft u geen vetstoffen of olie nodig om perfecte resultaten te realiseren. 
Of u voor de toestelhoogte van 60 cm of 45 cm kiest, de grote binnenruimte van deze iQ700-toestellen bieden 
maximale vrijheid en flexibiliteit.

Van gezond tot knapperig, met de
combi-stoomovens en stoomovens bent u
steeds zeker van een ding: 100 % smaak.
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Dankzij activeClean en ecoClean Plus straalt uw keuken altijd.

De perfect uitgedachte keuken.
Tot en met de pyrolytische reiniging - activeClean.

Voortaan kan u nog zorgelozer van uw gerechten 
genieten, aangezien u zich niet langer zorgen moet 
maken over het reinigen van de oven achteraf: 
dankzij activeClean.
Met één druk op de knop reinigt de oven zich zo goed 
als vanzelf. In dit proces, ook pyrolyse genoemd, 
wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit 
waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. 
Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden. 
Het is niet alleen de effi ciëntste manier om een oven 
te reinigen, het is ook de makkelijkste.
Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn nu 
ook pyrolysebestendig.

Bliksemsnel brandschoon. De ecoClean Plus-bekleding.

Het reinigen van uw oven kan nauwelijks eenvoudiger. 
De speciale ecoClean Plus-bekleding verhindert dat vuil of 
etensresten zich hardnekkig vastzetten. Alles kan uiterst 
eenvoudig weer verwijderd worden en de oven schittert in 
een handomdraai weer in volle glorie.

ecoClean Plus

De eenvoudigste manier om schoon 
te maken: laat de oven zichzelf reinigen.
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Perfecte bakresultaten, op elk mogelijk niveau: 4D warme lucht.

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw ovenniveau. De innoverende 
4D-warmeluchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. 
Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.

Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor 
een waaier van gerechten: cookControl Plus.

Om koken voor u nog makkelijker te maken hebben we 
meteen het kookboek ingebouwd: cookControl Plus. 
Deze biedt programma‘s en aanbevelingen voor de 
perfecte bereiding van vlees en vis. Gewoon het gewenste 
programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest 
verloopt automatisch.

Elk gerecht in het juiste licht: de halogeen- en LED-verlichting.

Afhankelijk van het model zijn er ook verscheidene verlichtingswijzen. 
Van de standaard halogeenverlichting tot de LED-verlichting op verscheidene 
niveaus, allemaal zorgen ze voor een goede verlichting en plaatsen ze uw 
gerechten in de schijnwerpers.

L’in
pou
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System shelveSystem shelve

De oven weet zelf wanneer hij moet stoppen met bakken 
met de bakingSensor.

Al wat u dient te doen, is uw deeg bereiden en het gerecht 
selecteren. Dankzij de innoverende sensortechnologie wordt het 
bakproces automatisch afgesloten. De bakingSensor meet 
de vochtigheid binnenin de oven en detecteert wanneer het 
gerecht klaar is.

De beste braadresultaten – makkelijker dan ooit: 
de roastingSensor Plus.

Dankzij drie verschillende meetpunten kan de innoverende 
braadthermometer de kerntemperatuur van uw gerechten 
betrouwbaar en precies detecteren en zo exact bepalen wanneer 
het gerecht klaar is.

Zacht en geruisloos openen en sluiten van de deur: softMove.

Dankzij het intelligente dempingmechanisme wordt de ovendeur zacht en geruisloos geopend 
of gesloten. Hard duwen of trekken aan de ovendeur behoort tot het verleden.

Meer comfort voor meer fl exibiliteit: 
de telescopische uittreksystemen.

U moet zich nooit meer het hoofd breken over het niveau waarop u uw bakplaat wil 
inschuiven. Ongeacht de bereiding, met het comfortabele uittreksysteem heeft u perfecte 
resultaten binnen handbereik. Zo beschikt u over flexibiliteit op alle niveaus. Bij het 100% 
telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus en de standaarduitvoeringniveaus kunnen 
bakplaten, roosters en universele braadsleden uit de oven getrokken worden. 
Dankzij een geïntegreerde stopfunctie blijven de glijders van het 100 % telescopisch uittrek-
system op 3 niveaus echter aan beide zijden steeds op de juiste plaats – voor het makkelijk 
terugplaatsen van bakplaten en roosters.

Home Connect.
Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de 
instellingen van uw oven waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

Your 
household 
in one app.

nnovation technique 
ur une cuisine sans peine.

Innoverende technologie
voor moeiteloos koken.
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* Van p. 28 tot 35 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

Kolomovens 60 cm – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display*

HN 678G4S1 HS 658GXS6

pagina 28 pagina 30

– 

Combi-microgolf  
met pulseSteam

Combi-stoom

pulseSteam fullSteam

varioSpeed –

roastingSensor Plus roastingSensor Plus

bakingSensor bakingSensor

cookControl Plus cookControl Plus

coolStart – softMove coolStart – softMove

activeClean ecoClean Plus

15 15

Multilevel LED Multilevel LED

1 niveau 3 niveaus

Zwart/Inox Zwart/Inox

HM 676G0S1 HM 636GNS1 HS 636GDS1 HB 676G5S6 HB 676GBS1

pagina 29 pagina 29 pagina 30 pagina 32 pagina 33

– – –  –

Combi-microgolf  Combi-microgolf Combi-stoom Multifunctioneel Multifunctioneel

– – fullSteam – –

varioSpeed varioSpeed – – –

– – roastingSensor Plus – –

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus

coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove

activeClean ecoClean ecoClean activeClean activeClean

13 13 13 13 13

LED LED LED Halogeen Halogeen 

1 niveau 1 niveau – 3 niveaus –

Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox

HR 675GBS1 HB 675G3S1 HB 675GBS1 HB 655GBS1 HB 634GBS1 HB 632GBS1

pagina 32 pagina 33 pagina 34 pagina 34 pagina 35 pagina 35

– – – – – –

Multifunctioneel
met pulseSteam

Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel Multifunctioneel

pulseSteam – – – – –

cookControl cookControl cookControl cookControl – –

coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove

activeClean activeClean activeClean ecoClean Plus ecoClean –

13 13 13 13 13 8

Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen 

– 2 niveaus – – – –

Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox
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HN 678G4S1    iQ700 

Combi-microgolfoven met pulseSteam
TFT-Touchdisplay Plus

HN 678G4S1 - Zwart/Inox    € 2.369,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Regenereren, Rijzen van deeg

• Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (67 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus –  bakingSensor  
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Multilevel LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail 
op 1 niveau, pyrolysebestendig

Design •  5,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, schema’s, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens

varioSpeedvarioSpeed

TFT-
Touchdisplay
Plus System shelve

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.
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HM 676G0S1    iQ700 HM 636GNS1    iQ700

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay   

Combi-microgolfoven 
TFT-Touchdisplay 

HM 676G0S1 - Zwart/Inox € 1.959,99* HM 636GNS1 - Zwart/Inox   € 1.749,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (67 liter1)) met binnenruimte in antraciet email 

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (67 liter1)) met binnenruimte in antraciet email 

 

Reiniging •  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat

•  ecoClean reinigingssysteem: achterwand

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte

• Elektronische klok
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail 
op 1 niveau, pyrolysebestendig

• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail 
op 1 niveau 

Design •  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens

varioSpeedvarioSpeed ecoClean System shelvevarioSpeedvarioSpeed

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

TFT-
Touchdisplay

TFT-
TouchdisplaySystem shelve
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HS 658GXS6    iQ700 HS 636GDS1    iQ700

Combi-stoomoven
TFT-Touchdisplay Plus – Home Connect

Combi-stoomoven
TFT-Touchdisplay 

HS 658GXS6 -  Zwart/Inox    € 2.269,99* HS 636GDS1 - Zwart/Inox   € 1.749,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

• Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

• Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, 
zijwanden, plafond

• Volledig glazen binnendeur

•  ecoClean reinigingssysteem: achterwand
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect via WLAN (bediening op afstand) 
• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus –  bakingSensor  
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Multilevel LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte 

• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus 
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• LED-verlichting 
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch 
uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

Design •  5,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

TFT-
Touchdisplay
Plus

TFT-
Touchdisplay

iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-stoomovens

ecoCleanecoClean Plus System shelve

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Your 
household 
in one app.
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Voor elk gerecht
de optimale bereiding.

4D warme lucht
Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw oven-
niveau. De innoverende 4D warme lucht-technologie zorgt 
voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden 
alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.

Warme lucht ECO
De ideale verwarmingswijze voor het bereiden van vlees, 
vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling 
worden automatisch aangepast in de ovenruimte.
Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en 
blijft dus malser.

Boven-/onderwarmte
Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw oven-
schotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor 
magere braadstukken.

Boven-/onderwarmte ECO
Voortaan is de klassieke verwarmingswijze Boven-/
onderwarmte ook in ECO-modus beschikbaar. Zo worden 
uw cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verruk-
kelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.

Grill & warme lucht 
Voor de bereiding van grote braadstukken kan de Grill & 
warme lucht het draaispit vervangen. Hierbij worden grill en 
ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste 
vetspatten tot een minimum worden beperkt.

Grote grill 
Ideaal voor grotere grillhoeveelheden. Dankzij de 3-traps 
hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle 
bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. voor steaks) tot 
voorzichtig bruinen (bijv. om te gratineren). Uiteraard 
steeds met de gewenste bruiningsgraad.

Kleine grill 
Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote 
grill. Maar omdat alleen het middelste grillelement verhit 
wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde 
van de energie.

Pizzastand 
Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza’s 
of ovenfrieten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door 
middel van extra onderhitte versterkt.

Functie “diepvriesproducten” (coolStart)
Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kost-
bare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de 
nieuwe coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. 
Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – 
gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel begin-
nen genieten.

Onderwarmte 
Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. 
De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs 
onder. Ook bijzonder geschikt voor conserven.

Intensieve warmte 
De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak 
waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist 
is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende 
bakvormen, bijv. uit blik.

Langzaam garen 
Langzaam garen is de ideale bereidingswijze voor alle vlees-
gerechten – kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees of gevogelte. 
Eerst wordt het vlees kort en krachtig aangebraden zodat de 
porieën zich sluiten en het vleesnat binnenin bewaard blijft. 
Vervolgens wordt het vlees in de oven bij lage temperaturen 
langzaam in eigen nat gegaard. Zo blijft elk type vlees bij-
zonder mals, roos en vol intensieve smaken.

Voorverwarmen 
Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen 
borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden 
voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. 
tussen 30 en 65°C.

Drogen 
Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, 
groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, 
zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of 
bewaringsmiddelen.

Warmhouden 
Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten 
die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm 
gehouden in de oven.Keep warm
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HB 676G5S6    iQ700 HR 675GBS1    iQ700

Multifunctionele oven
TFT-Touchdisplay – Home Connect

Multifunctionele oven met pulseSteam
TFT-display  

HB 676G5S6 -  Zwart/Inox   € 1.539,99* HR 675GBS1 - Zwart/Inox    € 1.439,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Regenereren, Rijzen van deeg

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
• Volledig glazen binnendeur

•  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect via WLAN (bediening op afstand) 
• Elektronische klok
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

• Elektronische klok
•  cookControl: 20 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch 
uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie, 
pyrolysebestendig  
 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

Design •  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

System shelve
TFT-
Touchdisplay

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

O
V

E
N

S

Your 
household 
in one app.



33  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

HB 676GBS1    iQ700 HB 675G3S1    iQ700 

Multifunctionele oven
TFT-Touchdisplay 

Multifunctionele oven
TFT-display  

HB 676GBS1 - Zwart/Inox    € 1.339,99* HB 675G3S1 - Zwart/Inox    € 1.129,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email 

Reiniging •  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
• Volledig glazen binnendeur

•  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

• Elektronische klok
•  cookControl: 10 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

• Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch 
uittreksysteem op 2 niveaus met stopfunctie 

Design •  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

System shelve

O
V

E
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S

TFT-
Touchdisplay



34   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

HB 675GBS1    iQ700 HB 655GBS1    iQ700

Multifunctionele oven
TFT-display  

Multifunctionele oven
TFT-display  

HB 675GBS1 - Zwart/Inox    € 1.029,99* HB 655GBS1 - Zwart/Inox    € 929,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•    13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  activeClean -  pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
• Volledig glazen binnendeur

•  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, 
zijwanden, plafond

• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl: 10 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

• Elektronische klok
•  cookControl: 10 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

Design •  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

ecoClean Plus

O
V

E
N

S



35

HB 634GBS1    iQ700 HB 632GBS1    iQ700

Multifunctionele oven
TFT-display  

Multifunctionele oven
TFT-display  

HB 634GBS1 - Zwart/Inox    € 879,99* HB 632GBS1 - Zwart/Inox    € 819,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•    13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  8 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” (coolStart)

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  ecoClean reinigingssysteem: achterwand
• Volledig glazen binnendeur

• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 
 

• Elektronische klok
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

Design •  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

ecoClean

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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De iQ500-ovens kunnen, naar eigen wens, gecombineerd worden. 

Boven of naast elkaar, dankzij het vlakke uniforme design van de toestellen heeft 
uw keuken altijd een harmonieus visueel geheel.

In dit scenario is de warmhoudlade de ideale aanvulling (pagina 60). 
Deze combineert esthetisch en maakt het mogelijk de gerechten voor te 
verwarmen, bereidingen warm te houden en zelfs te ontdooien. Voor een steeds 
professionele en innovatieve keuken.

Net zoals bij het iQ700-gamma biedt Siemens u met de iQ500-toestellen de 
mogelijkheid uw keuken aan te passen aan uw individuele wensen en behoeften.

L’in
pou
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lightControl. 
Wanneer een nieuw concept van bediening fascinerend wordt. 

Deze bedieningsknop markeert de gekozen verwarmingswijze 
met een stijlvol blauw licht en maakt zo de bediening van uw oven 
zeer intuïtief en eenvoudig.

Een LCD-display voor meer gebruikscomfort.

De iQ500-ovens (60 cm en compact45) hebben een LCD-display: 
groot formaat, witte tekst voor scherp contrast en hoge resolutie. 
Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. U heeft volledige 
controle. 
En dankzij de eenvoudige menustructuur en het nieuwe lightControl 
systeem navigeert u op gevoel.

varioClip rail. 
Een optimaal comfort met een maximale flexibiliteit.

De varioClip rail is het nieuwe innovatieve systeem dat het mogelijk 
maakt uw bakplaten, roosters of universele braadsleden volledig 
voor de oven te brengen. Bovendien zijn deze rails, dankzij de clips, 
zeer eenvoudig uitneembaar en in hoogte verstelbaar.

lightControl

De Siemens iQ500-ovens overtuigen niet alleen door hun verrassend design,
maar ook door de vele mogelijkheden.

Het nieuwe tijdloze design valt op dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zoals inox, 
glas en de vele verfijnde details. Daarnaast geeft bijvoorbeeld de bedieningsknop met lightControl 
een nieuwe opvallende dimensie aan het bedieningspaneel. 
Kortom, de Siemens iQ500-ovens bieden innovatieve technologie op een bijzonder aantrekkelijke 
manier. Om echt te genieten van het koken.

nnovation technique 
ur une cuisine sans peine.

iQ500-ovens. 
Ontworpen om te schitteren.
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Snel voorverwarmen. Vergeten de oven voor te 
verwarmen is geen probleem meer.

Deze functie verwarmt de oven extreem snel voor – 
zonder extra energie te verbruiken. Het duurt bijvoorbeeld 
ongeveer 5 minuten om een temperatuur van 175°C te 
bereiken (met 3D warme lucht).

cookControl. Voorinstellingen garanderen 
de beste resultaten.

U kan met behulp van cookControl uw lievelingsgerechten 
perfect klaarmaken. De bediening van deze automatische 
programma‘s (tot 30, afhankelijk van het model) is kinder-
spel: een programma selecteren, het gewicht invoeren en 
uw voorkeur instellen. De oven zorgt voor de rest.

3D warme lucht. Perfect koken op alle niveaus.

Met de 3D warme lucht-functie kunt u tegelijkertijd 
op 3 niveaus koken. Uw oven verspreidt de warmte 
consequent en zorgt voor perfecte kookresultaten 
op elk niveau.

activeClean. Een perfect propere oven – zonder moeite.

Met activeClean (pyrolytische reiniging) wordt de oven tot
zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot
as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig
schoongeveegd worden. 

De beste braadresultaten zijn makkelijker dan ooit
met de roastingSensor.

Deze innovatieve braadthermometer detecteert precies
de kerntemperatuur van uw gerecht en bepaalt zo exact
wanneer het gerecht klaar is.

Tijd besparen zonder voorverwarmen  
met de coolStart-functie.

Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. 
Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren kan 
nu supersnel.

cookControlcookControl

iQ500. Siemens technologie om
eenvoudig, snel ... en perfect te koken.
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  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

HB 578BBS0    iQ500 

Multifunctionele oven met bakwagen
Witte LCD-display

HB 578BBS0 - Zwart/Inox    €1.029,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•  9 verwarmingswijzen:
3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & 
warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, 
Functie “diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, 
Langzaam garen

• Temperatuurregeling: 30°C - 275°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in grijs email

Reiniging •   activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•   cookControl: 30 automatische programma’s
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Bakwagen
• Temperatuurvoorstel
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 
 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

Design •  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, schema’s, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 Oven met bakwagen 60 cm – Multifunctionele oven

Oven carriage

Bakwagen. Nooit meer je vingers verbranden.

Roosters, bakplaten en pannen worden na-
melijk in de deur gehaakt, zodat ze bij het 
openen van de deur samen met de bakwagen 
worden uitgetrokken. Zo heeft u de handen 
vrij en kan u comfortabel van bovenaf uw ge-
braad omdraaien en overgieten, zonder met 
bakplaten te jongleren.

Oven carriage

Een optimale beveiliging.

Meer ventilatie en een optimaal ontwerp van 
de glazen van de ovendeur “Koelfront Comfort” 
vermindert hier de temperatuur tot 30 of 40°C 
(oven aan 180°C gedurende max. 60 min.).

lightControl



40   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

HB 578G5S0    iQ500 HB 578ABS0    iQ500

Multifunctionele oven
Witte LCD-display

Multifunctionele oven
Witte LCD-display

HB 578G5S0 - Zwart/Inox    € 979,99* HB 578ABS0 - Zwart/Inox   € 879,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•  9 verwarmingswijzen:
3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & 
warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, 
Functie “diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, 
Langzaam garen

• Temperatuurregeling: 30°C - 275°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in grijs email

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•  9 verwarmingswijzen:
3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & 
warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, 
Functie “diepvriesproducten” (coolStart), Onderwarmte, 
Langzaam garen

• Temperatuurregeling: 30°C - 275°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in grijs email

Reiniging •   activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Volledig glazen binnendeur

•   activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  roastingSensor: 1 meetpunt 
•  cookControl: 30 automatische programma’s
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softClose: gedempt sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 
 

• Elektronische klok
•  cookControl: 30 automatische programma’s
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur
• Temperatuurvoorstel
• Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 
 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

•  varioClip rail 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

Design •  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

•  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

lightControl
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HB 556ABS0    iQ500 HB 537ABS0    iQ500

Multifunctionele oven
Witte LCD-display

Multifunctionele oven
Witte LCD-display

HB 556ABS0 - Zwart/Inox    € 769,99* HB 537ABS0 - Zwart/Inox    € 719,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•  7 verwarmingswijzen:
3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & 
warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, 
Onderwarmte

• Temperatuurregeling: 50°C - 275°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in grijs email

• Energie-efficiëntieklasse: A3)

•  7 verwarmingswijzen:
3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & 
warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, 
Onderwarmte

• Temperatuurregeling: 50°C - 275°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (71 liter1)) met binnenruimte in grijs email

Reiniging •  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, 
zijwanden, plafond

• Volledig glazen binnendeur

•  ecoClean reinigingssysteem: achterwand
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl: 10 automatische programma’s
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur
• Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid

• Elektronische klok
•  cookControl: 10 automatische programma’s
• Koelfront Comfort: 50°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur
• Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

• Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittrek-
systeem achteraf uit te rusten - in optie)

Design •  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

•  Witte LCD-display  
•   lightControl: verlichte knoppen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

ecoClean Plus

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

lightControl ecoCleanlightControl
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Siemens breidt zijn assortiment iQ500-ovens uit met toestellen van 90 cm breed en 
45 of 60 cm hoog. Deze ovens zijn perfect voor het bereiden van grote hoeveelheden of grote 
stukken vlees zoals een kalkoen of een speenvarken.

Technologie en design 
van iQ500-ovens in XXL-formaat.
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VB 578D0S0    iQ500 VB 558C0S0    iQ500

Multifunctionele oven
60 cm hoog - Witte LCD-display

Multifunctionele oven
45 cm hoog - Witte LCD-display

VB 578D0S0 - Zwart/Inox   € 2.399,99* VB 558C0S0 - Zwart/Inox    € 1.799,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  10 verwarmingswijzen:
Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, 
Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill

• Temperatuurregeling: 50°C - 280°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (112 liter1)) met binnenruimte in grijs email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  10 verwarmingswijzen:
Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, 
Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill

• Temperatuurregeling: 50°C - 280°C 
• Snel voorverwarmen
• Oven (85 liter1)) met binnenruimte in grijs email

Reiniging •  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Volledig glazen binnendeur

• Katalytische zijwanden, achterwand
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur
• Weergave opwarming 
• Koelventilator  
• Kinderveiligheid
• Veiligheidsuitschakeling
• Aanduiding van de restwarmte 

• Elektronische klok
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur
• Weergave opwarming 
• Koelventilator  
• Kinderveiligheid
• Veiligheidsuitschakeling
• Aanduiding van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

•  varioClip rail •  varioClip rail 

Design •  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

•  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 59,4 x 89,6 x 57 cm
Inbouw: 60-60,4 x 86-86,4 x 56 cm

Toestel: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm
Inbouw: 47,7-48 x 86-86,4 x 56 cm

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 Kolomovens 90 cm breed – Multifunctionele ovens

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

lightControllightControl

O
V

E
N

S



44

TFT-Touchdisplay 
Plus 

Toestel

Home Connect

Oventype

Belangrijkste
voordelen

Reiniging

Verwarmingswijze

Verlichting

Uittreksysteem

Kleuren

TFT-Touchdisplay
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Reiniging
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TFT-
Touchdisplay
Plus

TFT-
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CN 678G4S6 CM 678G4S1 CM 638GRS1 CS 658GRS7

pagina 46 pagina 46 pagina 47 pagina 50

 – – 

Combi-microgolf  
met pulseSteam

Combi-microgolf  Combi-microgolf  Combi-stoom

pulseSteam – – fullSteam

varioSpeed varioSpeed varioSpeed –

roastingSensor Plus roastingSensor Plus roastingSensor Plus roastingSensor Plus

bakingSensor bakingSensor bakingSensor bakingSensor

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus

coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove

activeClean activeClean ecoClean ecoClean Plus

15 15 15 15

LED LED LED LED

1 niveau 1 niveau 1 niveau 1 niveau

Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox

CM 676GBS1 CM 656GBS1 CM 636GBS1 CS 656GBS2 CS 636GBS2 CR 656GBS3   CT 636LES6
1

pagina 47 pagina 48 pagina 48 pagina 50 pagina 51 pagina 52 pagina 55

– – – – – – CT 636LES6

Combi-microgolf  Combi-microgolf  Combi-microgolf  Combi-stoom Combi-stoom
Multifunctioneel
met pulseSteam

Espresso 
volautomaat

– – – fullSteam fullSteam pulseSteam –

varioSpeed varioSpeed varioSpeed – – – –

cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus cookControl Plus –

coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove –

activeClean ecoClean Plus ecoClean ecoClean Plus – ecoClean Plus –

13 13 13 13 13 13 –

LED LED LED LED LED Halogeen – 

– – – – – – – 

Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox

CM 633 GBS1 CF 634AGS1 CD 634GBS1 CB 675GBS3 CB 635GBS3

pagina 49 pagina 49 pagina 51 pagina 53 pagina 53

– – – – –

Combi-microgolf  Microgolf  Stoom Multifunctioneel Multifunctioneel

– – pureSteam – –

cookControl cookControl cookControl cookControl cookControl

softMove – softMove coolStart – softMove coolStart – softMove

– – – activeClean ecoClean

6 – 4 13 13

LED Halogeen Intérieur Halogeen  Halogeen 

– – – – – 

Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox Zwart/Inox
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* Van p. 46 tot 55 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

compact45 – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display*
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CN 678G4S6    iQ700 CM 678G4S1    iQ700

Combi-microgolfoven met pulseSteam
TFT-Touchdisplay Plus – Home Connect

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay Plus

CN 678G4S6 -  Zwart/Inox     € 2.369,99* CM 678G4S1 - Zwart/Inox    € 2.059,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Regenereren, Rijzen van deeg

• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

•   15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •   activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat

•  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect via WLAN (bediening op afstand) 
• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus –  bakingSensor  
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte 

• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus 
•  bakingSensor  
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail 
op 1 niveau, pyrolysebestendig

• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail 
op 1 niveau, pyrolysebestendig 

Design •  5,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  5,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

varioSpeedvarioSpeed varioSpeedvarioSpeed System shelveSystem shelve

TFT-
Touchdisplay
Plus

TFT-
Touchdisplay
Plus

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.
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Your 
household 
in one app.
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CM 638GRS1    iQ700 CM 676GBS1    iQ700

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay Plus

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay  

CM 638GRS1 - Zwart/Inox     € 1.849,99* CM 676GBS1 - Zwart/Inox    € 1.749,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

•  Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •    ecoClean reinigingssysteem: achterwand •  activeClean - pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus 
•  bakingSensor  
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

• Elektronische klok
•   cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail 
op 1 niveau 

• Ovenruimte met inhangroosters 

Design •  5,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

varioSpeedvarioSpeed ecoClean System shelve

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

TFT-
Touchdisplay
Plus

TFT-
Touchdisplay
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CM 656GBS1    iQ700 CM 636GBS1    iQ700

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay   

Combi-microgolfoven
TFT-Touchdisplay  

CM 656GBS1 - Zwart/Inox    € 1.649,99* CM 636GBS1 - Zwart/Inox    € 1.519,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•   13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• 13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi (varioSpeed)

• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, 
zijwanden, plafond

•   ecoClean reinigingssysteem: achterwand

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl Plus  
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

• Elektronische klok
•  cookControl Plus  
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters • Ovenruimte met inhangroosters

Design •  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

varioSpeedvarioSpeedvarioSpeedvarioSpeed ecoClean Plus
TFT-
Touchdisplay

TFT-
Touchdisplay

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.
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CM 633GBS1    iQ700 CF 634AGS1    iQ700

Combi-microgolfoven
TFT-display  

Microgolfoven
TFT-display  

CM 633GBS1 - Zwart/Inox   € 1.289,99* CF 634AGS1 - Zwart/Inox    € 1.029,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  6 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Grill & warme lucht, 
Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen

•   Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
microgolf, microCombi constant

•  Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Temperatuurregeling: 30°C - 275°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (45 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• 900 W microgolfoven
• 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W 

en 900 W) met inverter
• Oven (36 liter1)) met binnenruimte in inox

Reiniging

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•   cookControl: 14 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 
 

• Elektronische klok
•  cookControl: 9 automatische programma’s 
• Halogeenverlichting
• Programmering mogelijk van 3 opeenvolgende 

verwarmingswijzen
• 2 memory-functies

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster

Design •  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop
• Horizontale combinatie met andere iQ700 toestellen 

wordt niet aanbevolen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 56,3 cm
Inbouw: 45 x 56 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens en microgolfoven

TFT-Display

O
V
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S
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CS 658GRS7    iQ700 CS 656GBS2    iQ700 

Combi-stoomoven 
TFT-Touchdisplay Plus – Home Connect

Combi-stoomoven
TFT-Touchdisplay  

CS 658GRS7 - Zwart/Inox    € 2.369,99* CS 656GBS2 - Zwart/Inox    € 1.959,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•   15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam 
garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

• Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (47 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•   Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

• Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (47 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, 
zijwanden, plafond

• Volledig glazen binnendeur

•  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, 
zijwanden, plafond

• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect via WLAN (bediening op afstand) 
• Elektronische klok
•  roastingSensor Plus 
•  bakingSensor  
•  cookControl Plus
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte

• Elektronische klok
•  cookControl Plus  
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch 
uittreksysteem op 1 niveau, met stopfunctie

• Ovenruimte met inhangrooster  

Design •  5,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ecoClean PlusecoClean Plus System shelve
TFT-
Touchdisplay

iQ700 compact45 – Combi-stoomovens

O
V
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S

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

TFT-
Touchdisplay
Plus

Your 
household 
in one app.
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CS 636GBS2    iQ700 CD 634GBS1    iQ700

Combi-stoomoven
TFT-Touchdisplay  

Stoomoven
TFT-display 

CS 636GBS2 - Zwart/Inox    € 1.849,99* CD 634GBS1 - Zwart/Inox    € 1.239,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•    Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

• Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (47 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

•  4 verwarmingswijzen:
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien

• Temperatuurregeling: 30°C - 100°C
• Oven (38 liter1)) met binnenruimte in inox

Reiniging • Volledig glazen binnendeur • Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl Plus  
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• LED-verlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie 

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte 

• Elektronische klok
•   cookControl: 20 automatische programma’s 
• Binnenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1,3 liter
• Dampgenerator in de binnenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma 
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster  

Design •  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

TFT-
Touchdisplay

iQ700 compact45 – Combi-stoomovens en stoomoven
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  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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CR 656GBS3    iQ700 

Multifunctionele oven met pulseSteam  
TFT-Touchdisplay  

CR 656GBS3 - Zwart/Inox    € 1.439,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

•  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Regenereren, Rijzen van deeg

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (47 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  ecoClean Plus reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, 
plafond

• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•  cookControl Plus  
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Waterreservoir: 1 liter 
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
•  Extra functies: 

Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – 
Reinigingsprogramma – Droogfunctie

• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 
van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster 

Design •  3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-
functie

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, schema’s, technische informatie: zie Technisch overzicht

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

ecoClean Plus
TFT-
Touchdisplay

iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens
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iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Volgens norm EN 50304:2009.  –  2) Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.  –  3) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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CB 675GBS3    iQ700 CB 635GBS3    iQ700

Multifunctionele oven 
TFT-display 

Multifunctionele oven
TFT-display 

CB 675GBS3 - Zwart/Inox    € 1.129,99* CB 635GBS3 - Zwart/Inox    € 929,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (47 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

• Energie-efficiëntieklasse: A+3)

•  13 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Functie “diepvriesproducten” 
(coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
• Snel voorverwarmen
• Oven (47 liter1)) met binnenruimte in antraciet email

Reiniging •  activeClean -  pyrolytische zelfreiniging
• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
• Volledig glazen binnendeur

•  ecoClean reinigingssysteem: achterwand
• Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•    cookControl: 10 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 30°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

• Elektronische klok
•    cookControl: 10 automatische programma’s 
• Koelfront Comfort: 40°C2)

• Halogeenverlichting
• Klapdeur met softMove: gedempt openen en sluiten
• Temperatuurvoorstel
• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding 

van de restwarmte 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

• Ovenruimte met inhangrooster • Ovenruimte met inhangrooster  

Design •  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

•  2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-
toetsen

• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 62- 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ecoClean
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Siemens biedt een uitzonderlijk hoogtechnologisch espresso-automaat aan, 
dat volledig geïntegreerd kan worden in het gamma van de iQ700 compact45-
toestellen dankzij een uniform bedieningspaneel.

De perfecte kop koffie zetten wordt kinderspel dankzij het TFT-Touchdisplay met 
unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van het 
heldere display met de intuïtieve menunavigatie.
Door additioneel een warmhoudlade onder te bouwen, kunnen uw kopjes steeds de 
ideale temperatuur hebben. Wat voor het perfecte aroma van uw koffie zal zorgen – 
en dus extra comfort bij het degusteren!

Een espressoautomaat die niet
alleen koffie maakt, maar koffie echt
eer betoont.
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CT 636LES .    iQ700 

Inbouw-espresso volautomaat compact45  
TFT-Touchdisplay   

CT 636LES6 - Zwart/Inox - Home Connect   € 2.599,99*
CT 636LES1 - Zwart/Inox    € 2.499,99*

Smaak • sensoFlow System – aromaDouble Shot
• aromaPressure System: optimale aandrukkracht voor de 

koffiemaling
• oneTouch functie voor “My Coffee”, cappuccino, koffie-

bereidingen met melk, latte macchiato
• Watertemperatuur individueel instelbaar: voor koffie 

(3 mogelijkheden), voor warm water (4 mogelijkheden)
• Waterfilter Brita (in optie): verbetert de koffiesmaak

Comfort / 
Zekerheid

•  Alleen voor CT 636LES6: Home Connect via WLAN 
(bediening op afstand) 

• oneTouch DoubleCup
• MyCoffee functie: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
• individualCup Volume: individueel instelbare hoeveelheden
• Koffie-uitloop/melkopschuimer in hoogte te verstellen (15 

cm) 
• Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir (2,4 liter)
• Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of 

direct uit een melkpak

Prestatie • silentCeram Drive 
• De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan
• creamCenter - One-Touch melkspecialiteiten
• Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar
• Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie

Hygiëne / 
Reiniging

• Verwijderbare brouweenheid
• autoMilk Clean
• singlePortion Cleaning - Goede smaak en perfecte hygiëne
• Automatisch spoelprogramma bij Uit- / Inschakelen
• Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir
• Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma 
• Aanduiding van het resterende aantal kopjes tot wisselen 

van de waterfilter, reinigen, ontkalken

Divers • Water-, melk- en bonencontainers zijn toegankelijk achter 
de draaideur

• Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g)
• Verlichte toetsen, koffieuitloop
• Instelbare maalgraad (traploos)
• Displaytaal programmeerbaar
• Kinderbeveiliging
• Pompdruksysteem 19 bar
• Maximale aansluitwaarde: 1600 W

Design • 3,7” TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,5 x 38,5 cm
Inbouw: 44,8 x 55,8 x 35,4 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 63 – Onderhoud bij u thuis: zie pagina 242

Toebehoren meegeleverd, schema’s, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact45 – Espresso-automaat

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.  

TFT-
Touchdisplay

De beste ingrediënten voor 
maximale aroma‘s dankzij de 
ideale watertemperatuur: 
Intelligent Heater inside.

Het wereldwijd unieke sensoFlow 
System van Siemens garandeert 
immers het volle espressogenot 
dankzij een optimale en constan-
te watertemperatuur.

aromaDouble Shot: voor extra 
sterke koffi e.

Extra sterke koffi e zonder aan 
aroma‘s in te boeten. Dankzij 
twee maal- en bereidingspro-
cessen geniet u steeds optimale 
aroma’s. Zo wordt automatisch 
een bittere nasmaak vermeden, 
omdat met minder water ook 
minder bitterstoffen worden 
opgelost.

oneTouch DoubleCup.

Ongeacht voor welke koffi e-
specialiteit u kiest: met één 
enkele druk op de knop worden 
ook melkbereidingen zoals latte 
macchiato, cappuccino en koffi e 
verkeerd klaargestoomd. Indi-
en gewenst zelfs twee kopjes 
tegelijk.

autoMilk Clean: perfecte hygië-
ne in een mum van tijd.

Door op de knop milkClean te 
drukken, wordt het melksysteem 
grondig gespoeld. Deze reiniging 
d.m.v. stoom vormt uw garantie 
voor een perfecte hygiëne.

silentCeram Drive:
Ongeloofl ijk fi jn malend en niet 
te evenaren stil. 

Het bijzonder geluidsarme om-
hulde maalwerk uit hoogwaardi-
ge, slijtvaste keramiek haalt nog 
meer aroma‘s uit alle bonen.

Meer info: zie pagina 235

O
V

E
N
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Your 
household 
in one app.

CT 636LES6
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iQ700 Warmhoudladen en lade voor toebehoren

BI 630DNS1 iQ700 BI 630CNS1 iQ700 BI 630ENS1 iQ700 

Warmhoudlade, hoogte 29 cm Warmhoudlade, hoogte 14 cm Toebehorenlade, hoogte 14 cm 

BI 630DNS1 - Zwart € 769,99* BI 630CNS1 - Zwart € 719,99* BI 630ENS1 - Zwart  € 389,99**

Gebruiks-
mogelijkheden

• Rijzen van gistdeeg
• Ontdooien
• Warmhouden van gerechten
• Verwarmen van vaatwerk
• Langzaam garen

• Rijzen van gistdeeg
• Ontdooien
• Warmhouden van gerechten
• Verwarmen van vaatwerk
• Langzaam garen

Comfort / 
Zekerheid

•  Binnenruimte in inox: 52 liter
• 4 temperatuurvermogens van 

ca. 30 - 80°C (glasoppervlakte-
temperatuur)

• Belading: 192 espresso-kopjes of 
40 borden (Ø 26 cm)

• Maximale belading 25 kg
• Verwarmingsplaat uit hardglas
• Koelfront
• Telescopische warmhoudlade

•  Binnenruimte in inox: 20 liter
• 4 temperatuurvermogens van 

ca. 30 - 80°C (glasoppervlakte-
temperatuur)

• Belading: 64 espresso-kopjes of 
12 borden (Ø 26 cm)

• Maximale belading 25 kg
• Verwarmingsplaat uit hardglas
• Koelfront
• Telescopische warmhoudlade

•  Binnenruimte in inox: 21 liter
• Opberglade met antislipmat
• Maximale belading 15 kg
• Telescopische lade

Design • Lade zonder handgreep (Push/Pull) • Lade zonder handgreep (Push/Pull) • Lade zonder handgreep (Push/Pull)

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 29 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 29 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm
Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.
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BE 634 . GS1    iQ700 BF 634 . GS1    iQ700

Microgolfoven met grill 
TFT-display – Zwart / Inox

Microgolfoven
TFT-display – Zwart / Inox 

BE 634LGS1 - Deurscharnieren links € 819,99*
BE 634RGS1 - Deurscharnieren rechts   € 819,99*

BF 634LGS1 - Deurscharnieren links € 769,99*
BF 634RGS1 - Deurscharnieren rechts   € 769,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Grill 1,3 kW
•  2 verwarmingswijzen:

Microgolven, Variabele grill
• Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 

360 W, 180 W, 90 W
• Oven (21 liter) met binnenruimte in inox

•  Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Oven (21 liter) met binnenruimte in inox

Reiniging • Volledig glazen binnendeur • Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

•   cookControl: 10 automatische programma’s 
• LED-verlichting
• Draaideur met zijdelingse opening:

- BE 634LGS1: scharnieren links
- BE 634RGS1: scharnieren rechts 

•     cookControl: 7 automatische programma’s 
• LED-verlichting
• Draaideur met zijdelingse opening:

- BF 634LGS1: scharnieren links
- BF 634RGS1: scharnieren rechts 

Design • 2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
• Bediening met draaiknop

• 2,8” TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
• Bediening met draaiknop

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm
Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm

Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm
Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ700 compact38 – Microgolfovens

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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CP 565AGS0    iQ500 

Combi-microgolfoven met stoom  
Witte LCD-display

CP 565AGS0 - Zwart/Inox    € 1.239,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  5 verwarmingswijzen:
Microgolf, Stomen, Warme lucht, Grill & warme lucht, 
Grote grill

•  Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)  

• Grill 2 kW
• Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 

180 W, 360 W, 600 W
• Temperatuurregeling: 40°C - 230°C
• Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met 

elkaar te gebruiken.
• Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar
• Snel voorverwarmen
• Oven (36 liter) met binnenruimte in inox

Reiniging • Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid 

• Elektronische klok
•   cookControl: 30 automatische programma’s

waarvan 4 ontdooigramma’s
• LED-verlichting
• Klapdeur
• Koelventilator
• Ontkalkingsprogramma
• Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Automatische watertankherkenning
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

Design •  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm
Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, schema’s, technische informatie: zie Technisch overzicht

iQ500 compact45 – Combi-microgolfoven met stoom

iQ500 compact45.
Microgolfovens zoals geen ander!

De iQ500-reeks omvat ook een aantal multifunc-
tionele micorogolfovens. Deze toestellen, met 
inox binnenruimte en LED-verlichting, worden 
gecombineerd met stoom en/of warme lucht en 
grill – afhankelijk van het model. Er zijn talloze 
mogelijkheden om verwarmingswijzen te 
gebruiken, gecombineerd of apart … voor 
een moderne keuken vol van smaak, vitamines, 
voedingsstoffen en een laag vetgehalte.

Een quasi onzichtbare watertank.

De iQ500 microgolfovens met bijkomende 
verwarmingswijzen met stoom hebben een 
watertank met een capaciteit van 0,8 liter. 
Deze tank is gemakkelijk uitneembaar en te 
vullen: in de vorm van een cassette zit deze 
verborgen in een lade aan de onderzijde van 
het toestel die zeer eenvoudig te openen is met 
één enkele vinger dankzij de Push/Pull-functie.

Alle informatie over de nieuwe iQ500-ovens
is te vinden op pagina’s 36 tot 38.

lightControl
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S iQ500 compact45 –  Microgolfoven met stoom
Combi-microgolfoven

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

CO 565AGS0    iQ500 CM 585AMS0    iQ500

Microgolfoven met stoom  
Witte LCD-display

Combi-microgolfoven  
Witte LCD-display

CO 565AGS0 - Zwart/Inox    € 1.029,99* CM 585AMS0 - Zwart/Inox    € 879,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  4 verwarmingswijzen:
Microgolf, Stomen, Grote grill, Kleine grill

•  Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)  

• Grill 2 kW
• Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 

180 W, 360 W, 600 W
• Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met 

elkaar te gebruiken.
• Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar
• Oven (36 liter) met binnenruimte in inox

•  3 verwarmingswijzen:
Microgolf, Warme lucht, Grill & warme lucht

•  Maximaal vermogen microgolf: 900 W – 5 vermogens 
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) combineerbaar 

•  Grill 1,75 kW
• Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 

180 W, 360 W, 600 W
• Temperatuurregeling: 40°C - 230°C
• Oven (44 liter) met binnenruimte in inox
• Metalen draaiplateau (36 cm)

Reiniging • Volledig glazen binnendeur • Volledig glazen binnendeur

Comfort / 
Zekerheid

• Elektronische klok
•   cookControl: 15 automatische programma’s

waarvan 4 ontdooigramma’s
• LED-verlichting
• Klapdeur
• Ontkalkingsprogramma
• Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter
• Dampgenerator buiten de ovenruimte
• Automatische watertankherkenning
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling

• Elektronische klok
•  cookControl: 15 automatische programma’s

waarvan 4 ontdooigramma’s
• LED-verlichting
• Klapdeur
• Koelventilator
• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling

Inhangrooster / 
Uittreksysteem 

Design •  Witte LCD-display 
•   lightControl: verlichte knoppen

•  Witte LCD-display met temperatuuraanduiding
•   lightControl: verlichte knoppen

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm
Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 45,4 x 59,4 x 57 cm
Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

lightControllightControl



60

O
V

E
N

S

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

iQ500 compact38 – Microgolfoven                                  iQ500 – 
Warmhoudlade             
                                                                                              BE 555LMS0 iQ500 BF 555LMS0 iQ500 BI 510CNR0 iQ500 

Microgolfoven met grill 
Witte LED-display

Microgolfoven
Witte LED-display

Warmhoudlade, hoogte 14 cm

BE 555LMS0 - Zwart/Inox  € 569,99* BF 555LMS0 - Zwart/Inox € 509,99* BI 510CNR0 - Zwart € 619,99*

Oventype / 
Verwarmings-
wijze 

•  2 verwarmingswijzen:
Microgolven, Variabele grill

• Maximaal vermogen: 900 W – 
5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Grill 1,2 kW
• Grill combineerbaar met 3 microgolf-

vermogens: 360 W, 180 W, 90 W
• Oven (25 liter) met binnenruimte 

in inox
• Glazen draaiplateau 31,5 cm

•  Maximaal vermogen: 900 W – 
5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 
360 W, 600 W, 900 W) met inverter

• Oven (25 liter) met binnenruimte 
in inox

• Glazen draaiplateau 31,5 cm

• Rijzen van gistdeeg
• Ontdooien
• Warmhouden van gerechten
• Verwarmen van vaatwerk

Reiniging

Comfort / 
Zekerheid

•   cookControl: 8 automatische 
programma’s 

• 1 memory-functie
• Elektronische klok
• LED-verlichting
• Draaideur met zijdelingse opening, 

scharnieren links

•   cookControl: 7 automatische 
programma’s 

• 1 memory-functie
• Elektronische klok
• LED-verlichting
• Draaideur met zijdelingse opening, 

scharnieren links

•  Binnenruimte in inox: 23 liter
• 4 temperatuurvermogens van 

ca. 40 - 80°C (glasoppervlakte-
temperatuur)

• Belading: 64 espresso-kopjes of 
12 borden (Ø 26 cm)

• Maximale belading 15 kg
• Metalen plaat
• Koelfront
• Telescopische warmhoudlade

Design • Witte LED-display • Witte LED-display • Lade zonder handgreep (Push/Pull)

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm

Toestel: 14 x 59,4 x 54 cm
Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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iQ500 – Toebehoren
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*  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.

Referenties 
van de ovens

iQ500 - Ovens 60 cm

Kooktoebehoren

Combi-rooster standaard HZ 634000 €  15,99*    

Combi-rooster voor bakwagen HZ 544000 €    15,99* 

Grillplaat HZ 625071 €    35,99*     

Glazen plaat HZ 636000 €    30,99*     

Geëmailleerde bakplaat HZ 531000 €    35,99*    

Geêmailleerde bakplaat met antikleefl aag HZ 531010 €   49,99*    

Universele braadslede HZ 532000 €    39,99*    

Universele braadslede met antikleefl aag HZ 532010 €    59,99*    

Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen HZ 541000 €    35,99* 

Universele braadslede voor bakwagen (niet afgebeeld) HZ 542000 €    39,99* 

Extra diepe braadslede HZ 633070 €  89,99*    

Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen) 

Telescopische rails op 3 niveaus, standaard HZ 638300 €  139,99*    

Telescopische rails op 2 niveaus HZ 538200 €  109,99*    

Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail HZ 538S00 €  139,99*    

varioClip rail HZ 538000 €  49,99*    

Extra’s

Brood- en pizzasteen HZ 327000 €  159,99*     

Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)

Set afwerkingsstrips oven zwart HZ 66X600 €  25,99*    

Afwerkingsstrip voor onder de oven

Afwerkingsstrip zwart HZ 66X650 €  14,99*    

Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 242
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Bestel bij uw verdeler
of online op www.siemens-home.
bsh-group.com/be/nl/shop
(Zie pagina 7)

HZ 544000 HZ 531000 – HZ 531010 HZ 532000 – HZ532010

Combi-rooster voor 
bakwagen

Geëmailleerde 
bakplaat met 
en zonder 
antikleeflaag

Universele 
braadslede met 
en zonder 
antikleeflaag

HZ 541000 HZ 538200 HZ 538000

Geëmailleerde 
bakplaat voor 
bakwagen

Telescopische rails 
op 2 niveaus

varioClip rail

HZ 538S00

Telescopische rails 
op 2 niveaus en 
varioClip rail

Voor afbeeldingen van alle andere 
toebehoren, zie pagina 63.
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iQ700 – Toebehoren

*  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.
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Referenties 
van 

de ovens

iQ700 - Ovens 60 cm iQ700 - compact45

Kooktoebehoren

Combi-rooster standaard HZ 634000 €  15,99*           

Combi-rooster stoom HZ 664000 €  19,99*     

Combi-rooster microgolf HZ 634080 €    19,99*             

Grillplaat HZ 625071 €    35,99*                           

Glazen plaat HZ 636000 €    30,99*                           

Geëmailleerde bakplaat  HZ 631070 €    40,99*                           

Geëmailleerde bakplaat, antikleefl aag HZ 631010 €  60,99*               

Universele braadslede HZ 632070 €  45,99*                           

Universele braadslede, antikleefl aag HZ 632010 €  65,99*               

Extra diepe braadslede HZ 633070 €  89,99*                           

Inox schaal, geperforeerd XL1) HZ 36D663G €  79,99*     

Inox schaal, geperforeerd L (= 2/3 GN) HZ 36D643G €  72,99*      

Inox schaal, geperforeerd M (= 1/2 GN)  HZ 36D624G €  64,99*      

Inox schaal, geperforeerd S (= 1/3 GN) HZ 36D613G €  56,99*      

Inox schaal, niet geperforeerd L (= 2/3 GN) HZ 36D643 €  61,99*      

Inox schaal, niet geperforeerd M (= 1/2 GN) HZ 36D624 €  54,99*      

Inox schaal, niet geperforeerd S (= 1/3 GN) HZ 36D613 €  46,99*      

Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen) 

Telesc. rails 3 niveaus, standaard HZ 638300 €  139,99*    

Telesc. rails 3 niveaus, stoom HZ 638D30 €  159,99* 

Telesc. rails 3 niveaus, pyro HZ 638370 €  149,99*   

Telesc. rails 2 niveaus, standaard HZ 638200 €  119,99*    

Telesc. rails 2 niveaus, pyro HZ 638270 €  129,99*   

Telesc. rails 1 niveau, standaard HZ 638100 €  99,99*   

Telesc. rails 1 niveau, stoom HZ 638D10 €  119,99* 

Telesc. rails 1 niveau, pyro HZ 638170 €  109,99*   

Telesc. rails 1 niveau, standaard 45 cm HZ 638108 €  199,99*  

Telesc. rails 1 niveau, stoom 45 cm HZ 638D18 €  119,99*  

Telesc. rails 1 niveau, pyro 45 cm HZ 638178 €  109,99* 

Extra 

Brood- en pizzasteen HZ 327000 €  159,99*                          

Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)

Set afwerkingsstrips oven zwart HZ 66X600 €  25,99*                           

Afwerkingsstrip voor onder de oven

Afwerkingsstrip zwart HZ 66X650 €  14,99*                           

Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 242
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 1) Afmeting XL = Afmeting bakplaat

Bestel bij uw verdeler
of online op www.siemens-home.
bsh-group.com/be/nl/shop
(Zie pagina 7)
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iQ700 – Toebehoren

*  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.
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iQ700 – Toebehoren voor ovens 60 cm en compact45

HZ 634000 HZ 664000 HZ 634080

Combi-rooster 
standaard

Combi-rooster voor 
combi-stoomoven

Combi-rooster voor 
combi-microgolf-
oven

 HZ 625071 HZ 636000 HZ 631010 - HZ 631070

Grillplaat Glazen plaat Geëmailleerde 
bakplaat met 
en zonder 
antikleeflaag

HZ 632010 - HZ 632070  HZ 633070 HZ 36D663G

Universele 
braadslede met 
en zonder 
antikleeflaag

Extra diepe 
braadslede

Inox schaal XL, 
geperforeerd,
4 cm diep

HZ 36D643 en HZ 36D643G HZ 36D624 en HZ 36D624G HZ 36D613 en HZ 36D613G 

Inox schaal L 
GN 2/3
geperforeerd en 
niet geperforeerd,
4 cm diep

Inox schaal M 
GN 1/2
geperforeerd en 
niet geperforeerd,
4 cm diep

Inox schaal S 
GN 1/3
geperforeerd en 
niet geperforeerd,
4 cm diep

HZ 638300 - HZ 638D30 - HZ 638370 HZ 638200 - HZ 638270 HZ 638100 - HZ 638D10 - HZ 638170

100% telescopisch 
uittreksysteem
op 3 niveaus met 
stopfunctie
 

100% telescopisch 
uittreksysteem
op 2 niveaus met 
stopfunctie

100% telescopisch 
uittreksysteem
op 1 niveau met 
stopfunctie

HZ 638108 - HZ 638D18 - HZ 638178 HZ 327000

100% telescopisch 
uittreksysteem
op 1 niveau met 
stopfunctie 
(compact45)

Brood- en 
pizzasteen

Toebehoren voor espresso-automaten

TZ 80009N                             € 69,99* Reinigings- en ontkalkingskit, BRITA-waterfilter en onderhoudsset

Geïsoleerd 
melkreservoir, 
met een inhoud 
van 0,5 liter

Meer info,
zie pagina 242
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Energieverbruik en nodige tijd om 2 liter water van 15 naar 90°C op te warmen

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntie van inductie.

Kookplaten met powerInduction wekken alleen daar hitte op waar deze nodig is.
Omdat de vereiste hitte ogenblikkelijk wordt opgewekt, verbruiken inductiekookplaten minder 
stroom. En hierdoor springen ze veel zuiniger om met energie dan traditionele kookplaten.

Sinds de uitvinding van het vuur 
is er veel gebeurd. 
Erg veel. Onvoorstelbaar veel.

Inductie: onmiddellijk heet, onmiddellijk koud. 

Bij koken met inductie wekken de magnetische velden pas warmte op wanneer 
er een pot of pan met magnetiseerbare bodem op een ingeschakelde 
kookzone wordt gezet. Hierbij wordt niet de kookzone zelf maar alleen de 
pot- of panbodem verhit.

Onder de glaskeramische plaat bevindt zich een inductiespoel. Zodra er 
elektrische stroom door deze spoel gaat, ontstaat er een magnetisch veld dat 
wervelstromen opwekt in de bodem van pot of pan. En hierdoor wordt deze 
bodem dan verhit. 

Omdat er dus alleen hitte ontstaat daar waar deze werkelijk nodig is, wordt er 
heel wat energie bespaard. De temperatuur kan erg nauwkeurig worden 
geregeld. Ideaal als u gerechten tot in de puntjes wilt verzorgen.
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powerInduction, de koele hitte.

Verwacht niet iets te zien wanneer u een pan op de inductie-
kookzone zet. Kijk niet in het rond. 
Want het belangrijkste gebeurt immers in de pan. En wel 
heel erg snel. De warmte ontstaat onmiddellijk waar ze wordt 
gebruikt: rechtstreeks aan de bodem van de pan.

combiInduction, ruimere mogelijkheden.

Met de combiInduction-kookplaten presenteert Siemens een 
productreeks met innoverende technische verbeteringen om 
nog meer comfort en kookplezier toe te voegen aan koken 
met inductie. 
Zo biedt de combiZone, gecreëerd door twee afzonderlijke 
kookzones samen te voegen, ruimte voor groter kookgerei. 
En wanneer powerMove geactiveerd is, beschikt u met één druk 
op de knop niet alleen simultaan over twee kookzones – één 
om gerechten te bereiden, één om ze warm te houden – maar 
kan u ook snel tussen de twee wisselen. 

Inductiekookplaten zijn makkelijk schoon te maken, sneller dan gas, even comfortabel als een traditionele 
vitrokeramische kookplaat – en absoluut veilig. 
Bovendien heeft Siemens een inductiekookplaat voor elk: powerInduction, combiInduction, flexInduction en 
flexInduction Plus. Voor iedereen die van alles het beste wil.  

Zorg ervoor dat u alle troeven in handen 
heeft: kies voor koken met inductie.
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flexInduction, extra-flexibel koken.

Potten en pannen zijn zo verschillend als de gerechten die u 
erin bereidt. Goed om weten dat u het kookvlak flexibel aan uw 
eisen kan aanpassen. Met de flexInduction-kookvlakken kan u 
twee klassiek geordende rechthoekige zones met één druk op de 
knop tot één groot kookvlak samenvoegen, de warmteverdeling 
is perfect. Binnen dit kookvlak kan u uw kookgerei naar hartelust 
(ver)plaatsen. Zo bepaalt u voortaan zelf hoe groot de kookzone 
moet zijn. 

flexInduction Plus, past zich aan uw behoeften aan.

De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. 
Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 
10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones 
werken of de zones verbinden tot een grote kookzone. 
Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot 
of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, 
worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot 
of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos 
een kookpot van 8 cm diameter tot een vispan van 40 cm lang 
gebruiken.
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Plus
cookingSensor 
Plus

Eén ding minder om u zorgen over te maken: cookingSensor Plus.

De cookingSensor Plus is een draadloze sensor, die met een magneet wordt bevestigd aan een 
kleefband die rond de pot zit. De sensor zal “communiceren” met de kookplaat: wanneer een 
bepaalde temperatuur bereikt is wordt een signaal gegeven en wordt de temperatuur precies 
op dat niveau gehouden.

Een aantal innovatieve functies die meer comfort bieden dan ooit tevoren –
en nooit eerder waren deze zo eenvoudig te bedienen.
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powerMove

Plus
fryingSensor 
Plus

Niets brandt nog aan dankzij de fryingSensor Plus.

Sensoren in de kookplaat meten de temperatuur van de pan en zorgen ervoor dat alles optimaal, 
lekker en vooral zonder aanbranden wordt bereid. U stelt gewoon het gewenste braadprogramma 
in en zodra de pan (toebehoren in optie) de juiste temperatuur heeft bereikt, meldt de kookplaat 
dit d.m.v. een geluidssignaal. 
De temperatuur in de pan wordt tijdens het hele braadproces voortdurend gecontroleerd en op 
een constant niveau gehandhaafd zodat bijregelen overbodig is. 

Meer vermogen dankzij de powerBoost.

Met de powerBoost-functie kan het vermogen van een inductiekookzone zelfs met 50 % 
worden verhoogd. Bij het opwarmen en bij grotere hoeveelheden levert dit een tijdsbesparing 
van 35 % op.

panBoost: sneller klaar om te bakken.

Met panBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog sneller verwarmen zonder het risico te 
lopen dat u ze beschadigt. De panBoost-functie kan gemakkelijk worden geselecteerd via de 
bediening en ingesteld volgens de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang u olie 
of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig seconden kan u al beginnen te bakken.

Omschakelen van de warmte door het verschuiven van de pan: 
powerMove Plus en powerMove.

Met powerMove Plus kunt u de flexInduction kookzone in drie verschillende kookzones 
opdelen – automatisch, zonder additionele handmatige bediening. powerMove bepaalt, 
volgens hetzelfde principe, 2 zones op een combiZone. 
Grillen bij hoge temperaturen op de zone vooraan tot warmhouden op de zone achteraan – 
de individuele zones worden geactiveerd enkel door het (ver)plaatsen van de potten.

Elke plaats is de juiste plaats: flexMotion.

Wanneer een kookpot in enkele seconden tijd opgetild of verplaatst wordt naar een andere 
positie, dan zal de kookplaat de inductoren op de originele positie uitschakelen. 
flexMotion onthoudt – gedurende enkele seconden – immers de warmte-instellingen voor 
individuele potten en pannen, zodat u ze vrij kunt bewegen over de kookplaat. 
De temperatuur van de nieuwe kookzone past zich automatisch aan.

countUp timer: steeds uw exacte kooktijd.  

De countUp timer telt de tijdsduur omhoog en geeft een exacte indicatie van uw kooktijd.
U kan ook opteren de keukenwekker te activeren. Deze telt af, onafhankelijk van de kookzones 
en geeft een signaal als het aantal minuten dat u heeft ingesteld bereikt is.
Daarenboven kunt u voor een elke aparte kookzone ook nog een timer met uitschakelfunctie 
instellen. Deze telt af en schakelt de kookzone uit wanneer de tijd is verstreken.

wipeGuard: een handige wrijfbeveiliging.

Kookt er iets over, dan kunt u voortaan snel ingrijpen. Met één vingerdruk blokkeert u met 
de wipeGuard-functie het touchSlider bedieningspaneel gedurende 30 seconden, zodat u de 
bedienings-zone kan schoonmaken zonder de instellingen te wijzigen. Daarna geeft een 
geluidssignaal aan dat de beveiliging is uitgeschakeld.

Past perfect in uw keuken.
Past zich aan uw leven aan.
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TFT-Touchdisplay.
Leg uw vinger op innovatie.  

Bedien alle functies van de iQ700 kookplaat via de 
TFT-Touchdisplay intuïtief met één simpele aanraking – 
zonder knoppen. 
De grote TFT-Touchdisplay heeft een hoge resolutie 
kleurenscherm en biedt dus een optimale leesbaarheid, 
ook dankzij de duidelijke tekst.

cookControl Plus. Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten. 

Een receptenboek, geïntegreerd in het TFT-Touchdisplay, biedt tips voor een optimale temperatuurinstelling
voor veel voedingsmiddelen. En via fryingSensor Plus en cookingSensor Plus wordt deze ideale temperatuur 
gehandhaafd voor een perfecte bereiding.

Werken volgens je intuïtie: dual lightSlider.

De nieuwe dual lightSlider staat voor moderne techno-
logie, intuïtieve bedienbaarheid en een aantrekkelijk 
design. U kunt de kookzones via één overzichtelijke 
interface eenvoudig selecteren en bedienen. En wanneer 
uitgeschakeld, is de deze volledig onzichtbaar.

TFT-
Touchdisplay
TFT-
Touchdisplay

Een perfecte combinatie tussen
gebruiksgemak en design.
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Een kookplaat met ongeëvenaarde fijngevoeligheid – 
dankzij de touchSlider-functie.

Een vingertip op de bediening en u heeft alles volledig in 
de hand. Met een handeling zoals op het muisvlak van 
uw draagbare PC heeft u een perfecte controle over 
de kookzone. U hoeft enkel uw vinger te glijden over de 
bedieningsoppervlakte tot u de gewenste temperatuur-
instelling bereikt heeft. De temperatuurstijging gaat snel 
en automatisch. 
U kunt de gewenste stand echter ook meteen instellen door deze één keer aan te tippen. Alle andere 
functies zoals de timer of de wipeGuardfunctie kunnen geactiveerd worden door de touchControl-toetsen.

De functies quickStart, reStart en de Energy Consumption Display.

quickStart. 
Bij het inschakelen van de kookplaat herkent en selecteert de quickStart-functie automatisch het gedeelte 
waar u de pot of pan heeft geplaatst. Het enige wat u nog hoeft te doen is de temperatuur aan te passen.

reStart.
Na een onopzettelijke, bijv. vloeistof over de hoofdschakelaar, of een manuele uitschakeling van de 
kookplaat, kunt u dankzij de reStart-functie terugkeren naar uw geselecteerde instellingen door gewoon 
te drukken op de hoofdschakelaar On/Off.

Energy Consumption Display.
Met de Energy Consumption Display kan u op het einde zien hoeveel energie u verbruikt heeft vanaf het 
moment dat u begon te koken tot het moment dat de kookplaat werd uitgeschakeld. Deze programmeer-
bare instelling zal u helpen om meer energie-efficiënt te koken – bijv. door het deksel op de kookpot te 
houden of door de temperatuurinstellingen zo stabiel mogelijk te houden tijdens het kookproces.

touchSlider
Mono
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inductionAir System. Zelfs een uitstekende kookplaat kan worden verbeterd ...
met geïntegreerde ventilatie. 

Dit ruimtebesparend ontwerp weerspiegelt een grondige kennis van de moderne keukenconcepten: een flexInduction of 
combiInduction kookplaat en ventilatie samen in één in het oog springend toestel, makkelijk te bedienen en aangenaam 
in gebruik.

Bovendien is het inductionAir System eenvoudig te installeren en vereist het niet veel kastruimte onder het werkblad, 
wat toelaat standaard lades te installeren. 

Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones – Toebehoren in optie HZ 390512, zie p. 109.

InductionAir System. 
Nieuwe perspectieven bij het koken. 
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inductionAir System 80 cm 

Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm

Kookzones • 4 inductiekookzones
•  2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•  cookingSensor Plus ready (sensor in optie)
• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle 

kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen 

gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •  dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
•   EX 875LX34E - Facet-design, inox zijprofielen

EX 801LX34E - Pur design: vlakinbouw in 
temperatuurbestendige oppervlaktes 
(natuursteen, graniet, marmer of tegels) 

Toebehoren 
in optie

• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, 
te bevestigen op de kookpot  

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor 
Plus-functie   

• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor 
vlakinbouw in houten werkblad (inbouwkader en 
sjabloon)

Volledige toebehorenlijst: zie pagina 109 

   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.

K
O

O
K

P
L

A
T

E
N

Geïntegreerde dampkap

Algemene 
informatie1)

• Energie-efficiëntieklasse: A2) 

• Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB

Werking / 
Vermogen

• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Bij luchtafvoer is er een starterset nodig 

(toebehoren in optie HZ 381400)
• Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset 

nodig (toebehoren in optie HZ 381500) 
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 550 m3/u
- intensiefstand: 690 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 9 vermogens + 1 intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling 
• 30 minuten naventilatie
• Vermogen regelbaar via de dual lightSlider

bediening 
• Volledig automatisch ventileren of manuele 

bediening
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Geluidsniveau bij normale werking 550 m3/u: 

39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13

• Verwijderbare en afneembare vetfilter en 
verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig

• Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; 
Twist-off sluiting, vaatwasbestendig

• Verzadigingsaanduiding vetfilter en geurfilter 
cleanAir

Design • Rooster voor luchtinlaat gemaakt van gietijzer; 
hitte- en vaatwasbestendig

Toebehoren 
in optie

• HZ 381401: set voor luchtafvoer – € 69,99**
• HZ 381501: set voor kringloopwerking cleanAir – 

€ 299,99** 
• HZ 381700: cleanAir-filter – € 79,99** 

EX 8 . .  LX34E                 iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
80 cm

EX 875LX34E - Facet-design € 3.599,99*
EX 801LX34E - Pur design € 3.599,99*

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak - EX 875LX34E: 2 cm - EX 801LX34E: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

EX 875LX34E    -  Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm - Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm
EX 801LX34E - Toestel: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm - Inbouw: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
cookingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus iQdrive

EX 875LX34E

EX 801LX34E

1) In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.  –  2) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.



74

Geïntegreerde dampkap

Algemene 
informatie1)

• Energie-efficiëntieklasse: A2) 

• Gemiddeld energieverbruik: 50,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB

Werking / 
Vermogen

• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Bij luchtafvoer is er een starterset nodig 

(toebehoren in optie HZ 381400)
• Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset 

nodig (toebehoren in optie HZ 381500) 
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 550 m3/u
- intensiefstand: 690 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 9 vermogens + 1 intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling 
• 30 minuten naventilatie
• Vermogen regelbaar via Mono touchSlider 

sensorbediening 
• Geluidsniveau bij normale werking 550 m3/u: 

39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13

• Verwijderbare en afneembare vetfilter en 
verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig

• Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; 
Twist-off sluiting, vaatwasbestendig

• Verzadigingsaanduiding vetfilter en geurfilter 
cleanAir

Design • Rooster voor luchtinlaat gemaakt van kunststof; 
hittebestendig

Toebehoren 
in optie

• HZ 381401: set voor luchtafvoer – € 69,99**
• HZ 381501: set voor kringloopwerking cleanAir – 

€ 299,99** 
• HZ 381700: cleanAir-filter – € 79,99** 

Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm

Kookzones • 4 inductiekookzones
•   1 combiZone

Comfort / 
Zekerheid

• powerBoost- en panBoost-functie voor alle 
kookzones

• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker 
•  powerMove 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen 

gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen

Toebehoren 
in optie

Volledige toebehorenlijst: zie pagina 109

inductionAir System 80 cm 

   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – **  Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.

ED 875FS11E                 iQ500

combiInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap
80 cm

ED 875FS11E - Facet-design € 2.889,99*

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm 
Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

powerMove iQdrive

1) In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.  –  2) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 975KXW1E iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm 

EX 975KXW1E € 2.679,99*

Kookzones • 5 inductiekookzones
•  3 flexInduction-kookzones (B 24 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•    Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
•  cookControl Plus
•   cookingSensor Plus ready (sensor in optie)
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   TFT-Touchdisplay bediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Inox zijprofielen

Toebehoren 
in optie

• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, 
te bevestigen op de kookpot

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

TFT-
Touchdisplay
TFT-
Touchdisplay Plus

cookingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus

Your 
household 
in one app.

Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect 
App heeft u toegang tot, en beheert u de 
instellingen van uw kookplaat waar en wanneer 
u maar wilt. 
Meer informatie, zie p. 8 en 9.

cookConnect system.
Directe communicatie tussen de kookplaat 
en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het cookConnect system en de draad-
loze module zijn de dampkap en de kookplaat 
nu in perfecte harmonie – voor een optimale 
ventilatie. 
Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de 
dampkap automatisch en de climateControl 
Sensor past de afvoersnelheid aan indien nodig. 
De rook en geuren worden bij de start van het 
koken dus geëlimineerd.
Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer 
de handmatige modus via het bedieningspaneel 
van de kookplaat, stel de vermogensstand in en 
pas de verlichting van de dampkap aan.

Your 
household 
in one app.
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Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed

EX 975LXC1E iQ700 EX 975LVV1E iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm 

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm 

EX 975LXC1E € 1.849,99* EX 975LVV1E € 1.849,99*

Kookzones • 5 inductiekookzones
•  3 flexInduction-kookzones (B 24 cm)

• 5 inductiekookzones
•   2 flexInduction-kookzones (B 23 cm)
•  1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•    Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •  dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design”

vitrokeramische kookplaten

•  dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design”

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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Your 
household 
in one app.
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Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed

EX 901LVV1E iQ700 EX 275FXB1E iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm - Vlakinbouw

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm

EX 901LVV1E € 1.849,99* EX 275FXB1E € 1.539,99*

Kookzones • 5 inductiekookzones
•   2 flexInduction-kookzones (B 23 cm)
•  1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm)

• 4 inductiekookzones
•   2 flexInduction-kookzones (21 x 40 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•    Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

• powerBoost-functie voor alle kookzones 
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •  dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
•    Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige 

oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm
Inbouw: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cmm

Toestel: 5,1 x 91,2 x 35 cm
Inbouw: 5,1 x 88 x 33 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus touchSlider

Mono

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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Your 
household 
in one app.
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Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EH 975LVC1E iQ300

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
90 cm 

EH 975LVC1E € 1.539,99*

Kookzones • 5 inductiekookzones
•  1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •  dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design”

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus

flexInduction: de flexibele kookzone voor 
flexibel koken.

U kan met gescheiden kookzones werken, maar u kan 
eveneens twee van de vier kookzones met één druk 
op de Connect-toets uitbreiden tot één groot kook-
vlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Of u nu kookt met 
een grote braadpan, een ovale vispan of met kleine 
potten en pannen, u vindt voor alles plaats en kan 
flexibel heen- en weer schuiven. 
De zones herkennen het aantal, de grootte en de 
vorm van de potten en pannen, en verwarmen zo 
enkel de nodige delen. Onder het oppervlak bevinden 
zich immers vier afzonderlijke inductiespoelen die 
een gepaste kookzone activeren overeenkomstig de 
pot of pan.

Siemens biedt een aantal accessoires speciaal ont-
worpen voor flexInduction kookplaten. U ontdekt 
deze op pagina 109.

flexInduction Plus, past zich zelf aan 
uw behoeften.

De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet 
andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 
9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u 
met afzonderlijke kookzones werken of de zones 
verbinden tot een grote kookzone. 
Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe 
groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kook-
zone worden overschreden, worden additionele 
kookzones automatisch toegevoegd en de pot of 
pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u 
probleemloos kookpotten van Ø 8 cm tot 40 cm 
lang gebruiken.

K
O

O
K

P
L

A
T

E
N



79

EX 875KYW1E iQ700 EX 875LYE3E iQ700

flexInduction Plus 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

flexInduction Plus 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

EX 875KYW1E € 2.369,99* EX 875LYE3E € 1.959,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 

• 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 

Comfort / 
Zekerheid

•    Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
• cookControl Plus
• cookingSensor Plus ready (sensor in optie) 
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion 
• reStart-functie     
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•  cookingSensor Plus (1 sensor meegeleverd) 
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   TFT-Touchdisplay bediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Inox zijprofielen

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design”

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, 
te bevestigen op de kookpot

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, 
te bevestigen op de kookpot

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

TFT-
Touchdisplay
TFT-
Touchdisplay Plus

cookingSensor 
Plus Plus

cookingSensor 
PlusPlus

fryingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 875LYV1E   iQ700 EX 801LYC1E   iQ700

flexInduction Plus 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

flexInduction Plus 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm - Vlakinbouw
 

EX 875LYV1E  € 1.749,99* EX 801LYC1E € 1.649,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 

• 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones 

Comfort / 
Zekerheid

•    Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•   fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
•    Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige 

oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakinbouw in 
houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus
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Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 875LVC1E   iQ700 EX 875LEC1E   iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

EX 875LVC1E  € 1.439,99* EX 875LEC1E € 1.389,99*

Kookzones • 5 inductiekookzones
•   1 flexInduction-kookzone (B 21 cm)

• 4 inductiekookzones
•   1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)
•  1 variabele zone (Ø 28 cm) 

Comfort / 
Zekerheid

•   fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•   fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus
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Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

ED 875FSB5E   iQ500 EH 875LVC1E   iQ100

combiInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

ED 875FSB5E  € 1.239,99* EH 875LVC1E € 1.289,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•   1 combiZone
•  1 variabele zone (Ø 28 cm) 

• 5 inductiekookzones

Comfort / 
Zekerheid

• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
•   powerMove
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

powerMove Plus
fryingSensor 
Plus
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Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EH 801LVC1E   iQ100 EH 845FVB1E   iQ100

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm - Vlakinbouw

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
80 cm 

EH 801LVC1E   € 1.289,99* EH 845FVB1E € 1.029,99*

Kookzones • 5 inductiekookzones • 5 inductiekookzones

Comfort / 
Zekerheid

•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

• powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
•    Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige 

oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Inox kader

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakinbouw in 
houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm

Toestel: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm
Inbouw: 5,5 x 78 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus touchSlider

Mono
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Vitrokeramische inductiekookplaten 70 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 775LEC1E   iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
70 cm 

EX 775LEC1E  € 1.239,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•   1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•   fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten
•  Inductiekookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm 

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 71 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

1

2

4

3

5

Precies zoals u het wenst: het raamdesign.

Siemens biedt u voor het inbouwen van uw 
vitrokeramische kookplaten oplossingen aan die 
even hoogwaardig als aantrekkelijk zijn met een 
klassiek inox kader 60 cm (1) en 80 cm (2) of in 
elegant facet-design (3). Uiteraard is ook een 
naadloze vlakke inbouw mogelijk. 
Voor integratie in werkvlakken uit natuursteen of 
graniet (4) zijn geen speciale toebehoren nodig; 
voor integratie in houten werkvlakken (5) is een 
inbouwkader vereist.
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Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 675JYW1E   iQ700 EX 675LYV1E   iQ700

flexInduction Plus 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

flexInduction Plus 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

EX 675JYW1E  € 1.849,99* EX 675LYV1E  € 1.439,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone 

• 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone 

Comfort / 
Zekerheid

•      Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
• cookControl Plus
• cookingSensor Plus ready (sensor in optie) 
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor 

iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•  Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
•  flexMotion 
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   TFT-Touchdisplay bediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, 
te bevestigen op de kookpot

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus- 
functie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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TFT-
Touchdisplay
TFT-
Touchdisplay Plus

cookingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus Plus

fryingSensor 
Plus

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.
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Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 675LXC1E   iQ700 EX 601LXC1E   iQ700

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm - Vlakinbouw
 

EX 675LXC1E € 1.239,99* EX 601LXC1E  € 1.239,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)

• 4 inductiekookzones
•     2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)

Comfort / 
Zekerheid

•   fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•   fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker – countUp timer
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
•    Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige 

oppervlaktes  (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toestel: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm
Inbouw: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
PlusPlus

fryingSensor 
Plus
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Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed
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*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EX 675FEC1E   iQ700 ED 675FQC5E   iQ500

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

combiInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

EX 675FEC1E € 1.029,99* ED 675FQC5E € 949,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•   1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)

• 4 inductiekookzones
•   2 combiZone

Comfort / 
Zekerheid

•  fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen 
• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  Kookwekker
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•  fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen 
• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

touchSlider
Mono

Plus
fryingSensor 
Plus
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Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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ED 675FSB5E   iQ500 EH 675FFC1E   iQ300

combiInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

ED 675FSB5E € 899,99* EH 675FFC1E € 879,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones
•   1 combiZone

• 4 inductiekookzones
• 1 uitbreidbare kookzone

Comfort / 
Zekerheid

• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
•  powerMove
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•   fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen 
• Braadzone 
• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
•  reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

powerMove touchSlider
Mono

Plus
fryingSensor 
Plus
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Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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EH 675FEC1E   iQ100 EH 645FEB1E   iQ100

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat
60 cm 

EH 675FEC1E € 819,99* EH 645FEB1E € 719,99*

Kookzones • 4 inductiekookzones • 4 inductiekookzones

Comfort / 
Zekerheid

•   fryingSensor Plus regelbaar op 4 temperaturen 
• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
•  reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

• powerBoost-functie voor alle kookzones
• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker
•  reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Design inox kader

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm

Toestel: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
Inbouw: 5,5 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

Plus
fryingSensor 
Plus touchSlider

Mono
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Voor een maximale flexibiliteit biedt Siemens een ruime keuze aan kookzones: variabele, 
drievoudige of uitbreidbare kookzones, tot zelfs een gecombineerde, variabele en uitbreidbare 
kookzone in één. En “last but not least”, de combiZone. 
U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol 
te koken.

highSpeed. Een keuze van kookzones 
voor een maximale flexibiliteit.
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ET 975LMP1D iQ500

Vitrokeramische kookplaat 
90 cm 

ET 975LMP1D € 1.079,99*

Kookzones • 5 highSpeed-kookzones
•  1 combiZone
• 1 drievoudige kookzone
• 2 variabele kookzones

Comfort / 
Zekerheid

•   powerBoost-functie
• Warmhoudfunctie voor alle kookzones
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 88 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

combiZone highSpeed: een maximale 
flexibiliteit.

De combiZone biedt de gebruiker meer flexibi-
liteit. Doordat u twee aparte kookzones kunt 
combineren tot één grote zone, kunt u voortaan 
ook aan de slag met grote ovale of rechthoekige 
potten en pannen, zoals een braadslee, een 
stoompan, een Teppan Yaki of een grillplaat. 
U activeert de combiZone door op de combiZone- 
toets te drukken. Daarna zullen de gecombineerde 
zones reageren als één enkele zone.

Eenvoudig koken en schoonmaken: 
vitrokeramische kookplaten.

Dankzij de uitbreidbare zone, verwarm je je ovale 
pannen optimaal, en je kookt op een bijzonder 
economische manier op de variabele kookzones 
met een dubbele of drievoudige schakeling door 
te kiezen tussen de groottes van de zones op 
basis van je pot of pan.

Bovendien zijn vitrokeramische kookplaten 
bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij 
intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek 
is genoeg. Desondanks zijn speciale reinigings-
middelen en geschikte schrapers geschikt voor 
een grondige reiniging.

Een assortiment onderhouds- en reinigings-
producten van Siemens vindt u op pagina 242.

Vitrokeramische kookplaten 90 cm breed 
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Vitrokeramische kookplaten 80 cm breed 

ET 875LMV1D iQ500 ET 801LMP1D iQ500

Vitrokeramische kookplaat 
80 cm 

Vitrokeramische kookplaat 
80 cm - Vlakinbouw
 

ET 875LMV1D  € 1.029,99* ET 801LMP1D € 929,99*

Kookzones • 5 highSpeed-kookzones
•   1 combiZone
• 3 variabele kookzones

• 5 highSpeed-kookzones
•   1 combiZone
• 3 variabele kookzones

Comfort / 
Zekerheid

•    Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
•  powerBoost-functie
• Warmhoudfunctie voor alle kookzones
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•   powerBoost-functie
• Warmhoudfunctie voor alle kookzones
• reStart-functie
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design”

vitrokeramische kookplaten

•   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
•    Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige 

oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

• HZ 395800 - HZ 395801:  toebehoren voor vlakinbouw in 
houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm

Toestel: 5,1 x 79,2 x 51,2 cm
Inbouw: 5,1 x 78 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus
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in one app.
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Vitrokeramische kookplaten 80 cm en 70 cm breed 
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ET 875FCP1D iQ300 ET 845FNP1E iQ300 ET 775FGP1E iQ300

Vitrokeramische kookplaat 
80 cm 

Vitrokeramische kookplaat 
80 cm 

Vitrokeramische kookplaat 
70 cm 

ET 875FCP1D  € 879,99* ET 845FNP1E  € 669,99* ET 775FGP1E  € 769,99*

Kookzones • 4 highSpeed-kookzones
• 1 dubbele zone met uitbreiding 

braadzone
• 2 variabele kookzones

• 4 highSpeed-kookzones
• 1 uitbreidbare kookzone
• 1 variabele kookzone

• 4 highSpeed-kookzones
• 2 variabele kookzones

 

Comfort / 
Zekerheid

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design •  Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

•  Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Design inox kader

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

•   Kookplaat 70 cm breed, voor een nis 
van 56 cm

Toebehoren 
in optie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm

Toestel: 4,8 x 76,5 x 50,7 cm
Inbouw: 4,8 x 75 x 49 cm

Toestel: 4,5 x 71 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-64 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

touchSlider
Mono

touchSlider
Mono
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Vitrokeramische kookplaten 60 cm breed 
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ET 675LMV1D iQ500 ET 675FNP1E iQ300

Vitrokeramische kookplaat 
60 cm 

Vitrokeramische kookplaat 
60 cm 

ET 675LMV1D   € 879,99* ET 675FNP1E  € 669,99*

Kookzones • 4 highSpeed-kookzones
•   1 combiZone
• 2 variabele kookzones

• 4 highSpeed-kookzones
• 1 uitbreidbare kookzone
• 1 variabele kookzone

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect via WLAN: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende dampkap)
•  fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen 
•   powerBoost-functie
• Warmhoudfunctie voor alle kookzones
• Timer voor iedere kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 

30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere 

kookzone
• Energy Consumption Display

Design •   dual lightSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-
functie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5  x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56 x 50 cm

Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Plus
fryingSensor 
Plus touchSlider

Mono

Your 
household 
in one app.



95*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

ET 645FFP1E iQ300 ET 645FEP1E iQ100 ET 645CEA1E iQ100

Vitrokeramische kookplaat 
60 cm 

Vitrokeramische kookplaat 
60 cm 

Vitrokeramische kookplaat 
60 cm 

ET 645FFP1E  € 509,99* ET 645FEP1E € 459,99* ET 645CEA1E  € 359,99*

Kookzones • 4 highSpeed-kookzones
• 1 variabele kookzone

• 4 highSpeed-kookzones • 4 highSpeed-kookzones

Comfort / 
Zekerheid

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 

17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker 
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden
• Volledig elektronische bediening op 

17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• Functiecontrolelampje
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

• Elektronische bediening met 
9 vermogensstanden

• Restwarmte-aanduiding voor iedere 
kookzone

• Functiecontrolelampje

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Inox kader

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Inox kader

• Bediening met draaiknoppen
• Vitrokeramiek zonder decor
• Inox kader

Toebehoren 
in optie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5  x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56 x 50 cm

Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm

Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

touchSlider
Mono

Vitrokeramische kookplaten 60 cm breed 
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Koken met gas.
Een uitgebreid gamma gaskookplaten om als een echte professional te koken..

In de keuken van veel restaurants verkiezen veel chefs voor het koken met gas. Dit heeft zo z’n 
redenen: met gaskookplaten kan u heel nauwkeurig koken. 
Als u voor koken met gas kiest, biedt Siemens u een uitgebreid assortiment toestellen, voor alle 
smaken. Geef een origineel karakter aan uw keuken met een vitrokeramische of zwart hardglas 
kookplaat. U kan ook kiezen voor een traditionele gaskookplaat in inox volledig ingebouwd in 
het keukenwerkblad.
Onze gaskookplaten zijn beschikbaar in breedtes van 60 tot 90 cm en worden vaak voorgesteld met 
een wokbrander. Deze branders, met een vermogen van 3,5 kW tot 6 kW al naargelang het model, 
staan u toe gerechten met talrijke smaken te bereiden. 
En dit alles zonder te vergeten dat de gaskookplaten van Siemens u toelaten om op een veilige 
manier te koken.

Siemens stelt een nieuw niveau in koken met gas voor
met de stepFlame Technology en een geoptimaliseerd design. 

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

Een revolutie in koken met gas.
stepFlame Technology: negen even precieze kookniveaus.

Niet langer leunen over de kookplaat om de grootte van de vlam te 
controleren, niet langer hopen dat het juiste niveau bereikt is. 
Koken met gas maakt komaf met dit giswerk. 
Vanaf nu bereikt u – ongeacht het geselecteerde niveau – exact de 
benodigde temperatuur en grootte van de vlam. 
Een exacte controle en een extreem eenvoudige bediening, dat is 
de revolutionaire innovatie stepFlame Technology.

Een geoptimaliseerd design.

Niet enkel de functies werden geoptimaliseerd. Het vernieuwde design 
van deze kookplaten is een streling voor het oog. De hoogwaardige 
gietijzeren pannendragers en de branders in een nieuw vlak design 
zorgen voor uitmuntende en tegelijk perfect integreerbare kookplaten. 
De nieuwe ergonomische draaiknoppen bevorderen bovendien het 
gebruiksgemak.
We denken ook aan uw comfort met de nieuwe vaatwasbestendige 
pannendragers van de vitrokeramische gaskookplaten.

nnovation technique 
ur une cuisine sans peine.

De gaskookplaten. Een genot voor 
uw ogen én uw smaakpapillen



98

Wokbrander met dubbele vlamringen. 

Vitrokeramische gaskookplaten. 
Een eigentijds en stijlvol design dat niet 
onverschillig laat.

De vitrokeramische gaskookplaten in Facet-
design en inox zijprofielen kunnen gecombineerd 
worden met een of meerdere elementen van het 
Domino-gamma om te profiteren van verschillen-
de kookmethodes die uw creativiteit alleen nog 
maar zullen bevorderen.

Digitaal functiedisplay voor een verhoogde 
veiligheid.

Het bedieningsdisplay geeft een duidelijk beeld 
van de gekozen temperatuurinstelling. Dit geeft 
een gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt ook 
de restwarmte van elke kookzone aangeduid – 
om onaangename verrassingen bij het schoon-
maken te vermijden.

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

Vitrokeramische gaskookplaten 90 cm breed

ER 9A6SD70 iQ700

Vitrokeramische gaskookplaat 
90 cm 

ER 9A6SD70  € 1.489,99*

Kookzones • 5 gasbranders
-  Links: wokbrander 6 kW
- Midden vooraan: normale brander 1,9 kW
-  Midden achteraan: spaarbrander 1,1 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW

Comfort / 
Zekerheid

•  Wokbrander met dubbele vlamringen
•  stepFlame
•  Digitale functiedisplay
• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
•  Vaatwasbestendige pannendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Design brander - speciaal vlak design 
• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 298105: sudderplaat

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

K
O

O
K

P
L

A
T

E
N



99

Vitrokeramische gaskookplaten 75 cm en 60 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

ER 7A6RD70 iQ700 ER 6A6PD70 iQ700

Vitrokeramische gaskookplaat 
75 cm 

Vitrokeramische gaskookplaat 
60 cm 

ER 7A6RD70   € 1.289,99* ER 6A6PD70  € 979,99*

Kookzones • 5 gasbranders
-  Links vooraan: normale brander 1,9 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,9 kW
- Centraal: wokbrander 4,2 kW
-  Rechts vooraan: spaarbrander 1,1 kW
 - Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW

• 4 gasbranders
-  Links vooraan: normale brander 1,9 kW
-  Links achteraan: spaarbrander 1,1 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW

Comfort / 
Zekerheid

•  Wokbrander met dubbele vlamringen
•  stepFlame
•  Digitale functiedisplay
• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
•  Vaatwasbestendige pannendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

•  stepFlame
•  Digitale functiedisplay
• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
•  Vaatwasbestendige pannendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Design brander - speciaal vlak design 
• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten
•  Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm

• Bediening met zwaardknoppen
• Design brander - speciaal vlak design 
• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere “Facet-design” 

vitrokeramische kookplaten

Toebehoren 
in optie

• HZ 298105: sudderplaat

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5x 75 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 49-50,2 cm

Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 49-50,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology
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EP 9A6QB90    iQ500

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw
Zwart - 90 cm

EP 9A6QB90   € 1.029,99*

Kookzones • 5 gasbranders
-  Links vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Centraal: wokbrander 4 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 3 kW

Comfort / 
Zekerheid

•  Wokbrander 
•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Individuele gietijzeren pottendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Eenvoudig te reinigen hardglas
• 2 inbouwmogelijkheden:

- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
-  Standaard ingebouwd

Toebehoren 
in optie

• HZ 298105: sudderplaat 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm
Standaardinbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Hardglas gaskookplaat “piano-a-filo” 90 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

Een innoverend concept: twee inbouw-
mogelijkheden voor dezelfde gaskookplaat 
“Piano a Filo” in hardglas.

U kunt kiezen voor een traditionele inbouw-
methode of voor een methode waarbij de kook-
plaat gelijkvalt met het keukenwerkblad uit 
natuursteen voor een subtiele discretie en een 
vereenvoudigd onderhoud. Door hun technolo-
gie en door de gebruikte materialen laten de 
hardglas kookplaten “Piano a Filo” van Siemens 
niemand onberoerd.

Zwart hardglas: laat u verrassen door het 
onderhoudsgemak.

De gaskookplaten uit hardglas verrassen niet 
alleen door hun ontwerp met zuivere lijnen maar 
eveneens door hun onderhoudscomfort dankzij 
de afzonderlijke gietijzeren pannendragers waar-
door u het glas reinigt in één enkele beweging. 
Deze gaskookplaten hebben echt alle troeven om 
te behagen ...
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Hardglas gaskookplaten “piano-a-filo” 75 cm en 60 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EP 7A6QB20 iQ500 EP 6A6HB20 iQ500

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw
Zwart - 75 cm

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw
Zwart - 60 cm

EP 7A6QB20   € 879,99* EP 6A6HB20   € 719,99*

Kookzones • 5 gasbranders
-  Links vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Centraal: wokbrander 4 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 3 kW

• 4 gasbranders
- Links vooraane: normale brander 1,75 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW

Comfort / 
Zekerheid

•   Wokbrander   
•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Individuele gietijzeren pottendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

•   Wokbrander   
•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Individuele gietijzeren pottendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Eenvoudig te reinigen hardglas
• 2 inbouwmogelijkheden:

- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
-  Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)

• Bediening met zwaardknoppen
• Eenvoudig te reinigen hardglas
• 2 inbouwmogelijkheden:

- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad
-  Standaard ingebouwd

Toebehoren 
in optie

• HZ 298105: sudderplaat • HZ 298105: sudderplaat 

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 75,2 x 52 cm
Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm

Toestel: 4,5 x 59 x 52 cm
Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology

K
O

O
K

P
L

A
T

E
N



102

Inox gaskookplaten 90 cm en 75 cm breed

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EC 9A5SB90 iQ500 EC 7A5RB90 iQ500

Inox gaskookplaat
90 cm  

Inox gaskookplaat
75 cm  

EC 9A5SB90 € 879,99* EC 7A5RB90 € 719,99*

Kookzones • 5 gasbranders
- Links: wokbrander 5 kW
-  Midden vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Midden achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 3 kW

• 5 gasbranders
-  Links vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Centraal: wokbrander 5 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 3 kW

Comfort / 
Zekerheid

•  Wokbrander met dubbele vlamringen
•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/ propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

•  Wokbrander met dubbele vlamringen
•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/ propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak

• Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak
•  Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm

Toebehoren 
in optie

• HZ 298105: sudderplaat • HZ 298105: sudderplaat

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm

Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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Inox gaskookplaten 75 cm en 60 cm breed

EG 7B5QB90 iQ300 EC 6A5HB90 iQ500

Inox gaskookplaat
75 cm  

Inox gaskookplaat
60 cm  

EG 7B5QB90 € 499,99* EC 6A5HB90  € 549,99*

Kookzones • 5 gasbranders
-  Links vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Centraal: wokbrander 3,3 kW
-  Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts achteraan: sterke brander 3 kW

• 4 gasbranders
-  Links vooraan: normale brander 1,75 kW
-  Links achteraan: normale brander 1,75 kW
-  Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW

Comfort / 
Zekerheid

• Wokbrander
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/ propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

•   Wokbrander   
•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 -30/37 mbar) 

meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak
•  Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm

• Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak

Toebehoren 
in optie

• HZ 298105: sudderplaat • HZ 298105: sudderplaat

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56 x 48 cm

Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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Inox gaskookplaten 60 cm breed
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*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

EC 6A5PB90 iQ500 EG 6B5HB90 iQ300 EG 6B5PB90 iQ300

Inox gaskookplaat
60 cm  

Inox gaskookplaat
60 cm  

Inox gaskookplaat
60 cm  

EC 6A5PB90 € 489,99* EG 6B5HB90 € 349,99* EG 6B5PB90 € 319,99*

Kookzones • 4 gasbranders
-  Links vooraan: 
  normale brander 1,75 kW
-  Links achteraan: 
  normale brander 1,75 kW
-  Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Rechts achteraan: 
  sterke brander 3 kW

• 4 gasbranders
-  Links vooraan: 
  normale brander 1,75 kW
-  Links achteraan: 
  normale brander 1,75 kW
-  Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Rechts achteraan: 
  wokbrander 3,3 kW

• 4 gasbranders
-  Links vooraan: 
  normale brander 1,75 kW
-  Links achteraan: 
  normale brander 1,75 kW
-  Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW
-  Rechts achteraan: 
  sterke brander 3 kW

Comfort / 
Zekerheid

•  stepFlame
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met 

rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/

propaangas (28 -30/37 mbar) 
meegeleverd

• Wokbrander
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met 

rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/

propaangas (28 -30/37 mbar) 
meegeleverd

• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met 

rubberen voetjes
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/

propaangas (28 -30/37 mbar) 
meegeleverd

Design • Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak

• Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak

• Bediening met zwaardknoppen
• Inox oppervlak

Toebehoren 
in optie

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm

Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48 cm

Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology
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Voor nog meer combinatiemogelijkheden, bieden de 30 cm brede domino-kookelementen de 
mogelijkheid om een volledig gepersonaliseerd kookvlak te maken door bijvoorbeeld een 
vitrokeramische inductiekookplaat (60 cm of meer) te combineren met een wok of gas. Of kiest u 
voor een Teppan Yaki (40 cm breed), het onmisbaar accessoire voor de liefhebbers van authentieke 
Japanse specialiteiten zoals Monjayaki, Yakisoba of Okonomiyaki. En ook hier vindt men het uiterst 
moderne design met strakke lijnen en het bedieningscomfort terug.

Een perfecte combinatie voor optimaal kookplezier.

Siemens biedt u de mogelijkheid om uw selectie van Domino-toestellen te 
vervolledigen met de modulAir System geïntegreerde tafelventilatie (p. 114). 
Deze perfecte combinatie valt niet alleen op door het design, maar ook door de 
efficiënte luchtafvoer onmiddellijk naast uw potten of pannen.

Domino-kookelementen voor een
individueel kookgenot. 



106

De Domino-lijn 40 cm en 30 cm breed 

ET 475FYB1E iQ500 EX 375FXB1E iQ700 EH 375FBB1E iQ100

Teppan Yaki
40 cm  

flexInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat 
30 cm 

powerInduction 
Vitrokeramische inductiekookplaat 
30 cm 

ET 475FYB1E  € 1.999,99* EX 375FXB1E  € 819,99* EH 375FBB1E  € 719,99*

Kookzones • Grote inox bakplaat • 2 inductiekookzones
•   1 flexInduction-kookzone (B 20 cm)

• 2 inductiekookzones

Comfort / 
Zekerheid

• Bakplaat kan in zijn geheel of 
gedeeltelijk opgewarmd worden

• Digitale functiedisplay
• Temperatuurregeling van 160 tot 

240°C (10 posities)
• Positie “Warmhouden” (70°C)  
• Reinigingspositie (40°C)
• Timer
• Functiecontrolelampje
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off

• powerBoost-functie voor alle kook-
zones

• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
•  powerMove Plus
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de

instellingen (30 seconden)
• Volledig elektronische bediening op 

17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

• powerBoost-functie voor alle kook-
zones

• Kookpotherkenning
• Timer voor iedere kookzone
• reStart-functie
• quickStart-functie 
• wipeGuard: beveiliging van de

instellingen (30 seconden)
• Volledig elektronische bediening op 

17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramisch deksel
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facetdesign” vitrokeramische 
kookplaten

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

• Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 8,9 x 39,2 x 52 cm
Inbouw: 8,3 x 36 x 49-50 cm

Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm
Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm

Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm
Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

Met deksel
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*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

touchSlider
Mono

touchSlider
Mono
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De Domino-lijn 30 cm breed 

ET 375FFP1E iQ300 ER 3A6AD70 iQ700 ER 3A6BD70 iQ700

Vitrokeramische kookplaat 
30 cm 

Vitrokeramische gaskookplaat
30 cm   

Vitrokeramische gaskookplaat
30 cm  

ET 375FFP1E € 509,99* ER 3A6AD70  € 869,99* ER 3A6BD70 € 749,99*

Kookzones • 2 highSpeed-kookzones
• 1 variabele kookzone

• 1 gasbrander
- Wokbrander 6 kW

• 2 gasbranders
- Vooraan: normale brander 1,9 kW
-  Achteraan: sterke brander 2,8 kW

Comfort / 
Zekerheid

•   powerBoost-functie
• Timer voor elke kookzone
• Kookwekker – countUp timer
• reStart-functie
• wipeGuard: beveiliging van de

instellingen (30 seconden)
• Volledig elektronische bediening op 

17 niveaus
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling
• Hoofdschakelaar On/Off
• 2-fasige aanduiding van de 

restwarmte voor iedere kookzone
• Energy Consumption Display

•  Wokbrander met dubbele 
vlamringen

•  stepFlame
•  Digitale functiedisplay
• Aanduiding van de restwarmte
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met 

rubberen voetjes
•  Vaatwasbestendige pannendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/

propaangas (28 -30/37 mbar) 
meegeleverd

•  stepFlame
•  Digitale functiedisplay
• Aanduiding van de restwarmte voor 

elke kookzone
• Eénhandsontsteking
• Gietijzeren pannendragers met 

rubberen voetjes
•  Vaatwasbestendige pannendragers
• Thermokoppelbeveiliging
• Afgesteld op aardgas (20 mbar)
• Inspuitstukken voor butaan/

propaangas (28 -30/37 mbar) 
meegeleverd

Design • Mono touchSlider sensorbediening
• Vitrokeramiek zonder decor
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

• Bediening met zwaardknop
• Design brander - speciaal vlak design 
• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch 

glas
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

• Bediening met zwaardknoppen
• Design brander - speciaal vlak design 
• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch 

glas
• Facet-design, inox zijprofielen
• Mogelijk te combineren met andere 

“Facet-design” vitrokeramische 
kookplaten

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 3,8 x 30,2 x 52 cm
Inbouw: 3,8 x 27 x 49-50 cm

Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm

Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm
Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

touchSlider
Mono

touchSlider
MONO

touchSlider
MONOstepFlame 

Technology
stepFlame 
Technology

stepFlame 
Technology
stepFlame 
Technology



108

Elektrische kookplaten 60 cm en 30 cm breed

ET 699CEA1  iQ100 ET 399CEA1  iQ100

Elektrische kookplaat
Inox - 60 cm

Elektrische kookplaat
Inox - 30 cm 

ET 699CEA1 € 199,99* ET 399CEA1 € 179,99*

Kookzones • 4 kookzones • 2 kookzones

Comfort / 
Zekerheid

• Functiecontrolelampje
• Diameter van de kookplaten

- Links vooraan: 18 cm
- Links achteraan: 14,5 cm
- Rechts vooraan: 14,5 cm
- Rechts achteraan: 18 cm

• Functiecontrolelampje
• Diameter van de kookplaten

- Vooraan: 14,5 cm
- Achteraan: 18 cm

Design • Bediening aan de zijkant met 
draaiknoppen

• Bediening aan de voorzijde met 
draaiknoppen

Inbouw Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Afmetingen
(HxBxD)

Toestel: 4,5 x 58 x 51 cm
Inbouw: 4,5 x 56 x 49 cm

Toestel: 5 x 28,8 x 50,5 cm
Inbouw: 4,3 x 26,8 x 49 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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Toebehoren

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (zie pagina 7)

Kooktoebehoren

Kookpot voor fl exInduction-kookzones HZ 390011 € 279,99*

Stoominzet voor fl exInduction-kookzones HZ 390012 € 149,99*

Teppan Yaki voor fl exInduction-kookzones (41,5 x 26,5 cm) HZ 390512 € 359,99*

Grill voor fl exInduction-kookzones HZ 390522 € 249,99*

Draadloze sensor cookingSensor Plus te bevestigen op de kookpot HZ 39050 € 99,99*

Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 15 cm HZ 390210 € 89,99*

Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie- Ø 19 cm HZ 390220 € 109,99*

Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 21 cm HZ 390230 € 119,99*

Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 28 cm HZ 390250 € 139,99*

Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten HZ 390090 €  139,99*

Sudderplaat voor gaskookplaten HZ 298105 € 28,99*

Toebehoren voor vlakinbouw in houten werkblad

Inbouwkader voor vitrokeramische kookplaten “Pur design” 80 cm HZ 395800 € 212,99*

Sjabloon voor inbouwkader voor vitrokeramische kookplaten “Pur design” 80 cm HZ 395801 € 348,99*

Inbouwtoebehoren (schema zie Technisch overzicht)

Montageset voor het combineren van verschillende “Facet-design” vitrokeramische kookplaten HZ 394301 € 59,99*

Onderhoud en reiniging van kookplaten: zie pagina 242

HZ 390011

Kookpot voor flexInduction- 
kookzones 

HZ 390012

Stoominzet voor flexInduction- 
kookzones – kan gecombineerd 
worden met de kookpot HZ 390011

HZ 390512

Teppan Yaki voor flexInduction- 
kookzones
Afmetingen (H x B x D): 
41,5 x 26,5 cm

HZ 390522

Grill voor flexInduction-kookzones 

HZ 39050

Draadloze sensor cookingSensor 
Plus, te bevestigen op de kookpot

HZ 390210 - HZ 390220 - HZ 390230

Braadpannen voor de fryingSensor 
Plus-functie 
HZ 390210 = Ø 15 cm 
HZ 390220 = Ø 19 cm
HZ 390230 = Ø 21 cm

HZ 390250

Braadpan voor de fryingSensor 
Plus- functie
Afmetingen: Ø 28 cm

HZ 390090

Wok voor highSpeed- of inductie-
kookplaten 
Afmetingen: Ø 16 cm (bodem) - 
Ø 36 cm (bovenaan) 

HZ 298105

Sudderplaat voor gaskookplaten

HZ 394301

Montageset voor het combineren 
van verschillende “Facet-design”
vitrokeramische kookplaten 

Inbouwschema, zie Technisch 
overzicht

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.  
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Indirect energieverbruik dampkappen met 
luchtafvoer of in kringloopwerking

Direct energieverbruik dampkappen

111

De energiebesparingen bij Siemens.

iQdrive - Uiterst efficiënte motor met BLDC-technologie.

Stroombesparing zonder prestatievermindering: dankzij de aandrijving met permanente 
magneten kent de iQdrive-motor geen mechanische wrijving en werkt hij met 0 % kracht-
verlies. Hierdoor is de motor niet alleen uiterst  robuust, stil en duurzaam, maar ook nog eens 
bijzonder efficiënt. Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met 
BLDC-motortechnologie bespaart een nieuwe Siemens-dampkap jaarlijks meer 
dan 80 %* energie t.o.v. een traditionele Siemens-dampkap.

*  Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 
2 uur per dag.

Trekt niet alleen geuren aan … 
maar ook de aandacht.

De keuken is meer dan alleen een ruimte om te koken. Hier gebeurt het 
allemaal. Er wordt samen gegeten, gelachen en gepraat. Een plek waar men 
zich goed voelt en graag wat tijd doorbrengt. Met een dampkamp van 
Siemens wordt de keuken nu nog aangenamer. En gemoedelijker. 
Deze legt immers niet enkel stijlvolle accenten, maar zorgt ook voor een 
betere sfeer.

Of het nu gaat om decoratieve eiland- of wanddampkappen, een telescopische 
dampkap, geïntegreerd of ondergebouwd of een afvoergroep – Siemens 
biedt voor elke inbouwsituatie de juiste dampkap. En maakt daarmee van uw 
keuken uw favoriete plekje.

Het buitengewone design van Siemens.

Als het op design aankomt, zet Siemens in op een fraaie vormgeving met tijdloze en zuivere 
lijnen en op hoogwaardige materialen zoals  roestvrij staal en glas. Deze combinatie maakt van 
elk Siemens-toestel een aantrekkelijk designvoorwerp. Geen wonder dat onze dampkappen 
steeds weer met gerenommeerde designprijzen bekroond worden.

Hoogwaardige kwaliteit “Made in Germany”.

Om niet alleen in de ontwikkeling maar ook in de productie de hoge kwaliteitseisen van 
Siemens te verzekeren, worden zo goed als alle toestellen in Duitsland geproduceerd. 
Bijvoorbeeld in onze fabriek in Bretten, Baden-Württemberg.

iQdrive
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cleanAir. 
De cleanAir-module van Siemens laat geurtjes en dampen
spoorloos verdwijnen.

Deze module ontkracht de onterechte overtuiging dat dampkappen die de lucht naar buiten 
afvoeren beter en doeltreffender zijn. De innoverende cleanAir-kringloopmodule is immers niet 
alleen makkelijker te installeren maar werkt bovendien energie-efficiënter dan om het even 
welk dampkapsysteem met directe afvoer dat momenteel op de markt verkrijgbaar is. 
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Bespaar ook uzelf werk en energie!

In tegenstelling tot een traditionele dampkap vereist de efficiënte kringlooptechnologie van de cleanAir-module geen 
enkele wanddoorboring of -opening. Dit betekent dat warme lucht op koude winterdagen niet langer via de afvoer-
opening naar buiten stroomt maar behaaglijk binnen blijft – waar ze hoort. 
En in de zomer kan ook de gekoelde binnenlucht niet via onnodige afvoeropeningen ontsnappen.
Zo bespaart u niet alleen geld maar spaart u tevens het milieu.

Merkbaar lagere geluidsniveaus – daar heeft u beslist oren naar.

Dankzij de filteroppervlakte die nu bijna verdubbeld is, werkt de cleanAir-kringloopmodule tot 3 dB (A) stiller dan 
traditionele kringloopsystemen die dezelfde prestaties leveren.

Omdat zuivere lucht belangrijk is, zorgt de cleanAir-module voor minder geur en verwijdert hij de vetten.

Omdat de nieuwe cleanAir-kringloopmodule met zijn grotere filteroppervlakte tot 95 % van de geuren kan neutraliseren, 
is ook de lucht in de kookzone zuiver en fris. Vergeleken met traditionele kringloopsystemen presteert deze module maar 
liefst 25 % beter, en ze haalt dezelfde resultaten als systemen die de lucht naar buiten afvoeren. Ook de efficiënte 
vetafzuiging van de cleanAir-module evenaart die van systemen met directe afvoer.

Snelle en makkelijke installatie!

Met een cleanAir-kringloopmodule bespaart u zowel tijd als geld. Vergeleken met dampkapsystemen die de lucht via een 
wandopening naar buiten afvoeren, zijn systemen met een cleanAir-module veel sneller en makkelijker te installeren. 
Zodra de module op wand of plafond gemonteerd is, kan de filtereenheid op het verbindingsstuk worden aangesloten. 
Daarna volstaat het de actieve-koolfilter en de aantrekkelijke afscherming te plaatsen – en de dampkap kan in werking 
worden gesteld !
Bijkomend voordeel: de filter met actieve koolkorrels hoeft slechts eenmaal per jaar vervangen te worden, terwijl er in 
traditionele systemen met kringloopwerking tweemaal per jaar een nieuwe filter moet worden geplaatst.

Geïntegreerde cleanAir-module en regenereerbare filters.

Tot nu toe was de cleanAir-module een grote inox ring die aan de bovenkant van de dampkap werd 
bevestigd. Vandaag kunt u kiezen voor een volledig geïntegreerde module die in de schouw wordt 
geplaatst en daardoor volledig onzichtbaar is om een perfect ontwerp te behouden. 
Natuurlijk zijn de regenereerbare filters, bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar, geldig voor 
beide typen modules. 

Kringloopwerking
Luchtinlaattemperatuur: 20°C

Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

 
De inlaat- en aanzuiglucht 

hebben dezelfde temperatuur 

Luchtafvoer
Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:

bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

 
Verlies van warme of koele lucht
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1) Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:2005

Dampkappen met cleanAir-kringloop-
module: een frisse wind in de keuken.
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Het systeem is geïntegreerd in het werkblad zodat u uw 
keuken naar wens kunt plannen en inrichten. 

De nieuwe inbouwoplossing kan gecombineerd worden – 
ook qua design – met flexInduction Plus kookplaten van 
80 cm breed (EX 875LYE3E en EX 875LYV1E) en de 
Domino’s (behalve de wokbrander ER 3A6AD70). 

Het systeem vereist bovendien zo weinig ruimte in 
de onderkast van uw werkblad dat u nog laden kunt 
installeren.

Met de intuïtieve touchControl bedient u de tafelventilatie 
en controleert u het afvoervermogen met slechts één 
vinger.

De tafelventilatie modulAir System. 
Open nieuwe perspectieven. 
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Moduleerbare tafelventilatie – modulAir System 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.   

LF 16VA570     iQ700

Moduleerbare dampkap voor installatie in het werkblad   

LF 16VA570 - Inox  € 2.059,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+ 1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: – 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB

Werking / 
Vermogen

• Tafelventilatie voor installatie in een vloerunit     
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking     
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een 

regenereerbare kringloopwerking-module (toebehoren in optie)     
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 540 m3/u
- intensiefstand: 600 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• 15 minuten naventilatie
• Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
• Geluidsniveau bij normale werking 540 m3/u:

53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig     
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter     

Toebehoren 
in optie

• LZ 58000: regenereerbare kringloopwerking-module (tot 5 jaar) – € 379,99**

• LZ 58010: gas deflector – € 69,99**

Afmetingen 
(HxBxD)

Immersiediepte: 15,6 cm 
Toestel:  – x 9,4 x 52 cm   
Inbouw: min. 90-105 x 54,3 x min. 57-72 cm

Inbouwschema’s, mogelijke configuraties en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.



116 Grill voor flexInduction-kookzones – Toebehoren in optie HZ 390522, zie p. 109.

Het systeem zorgt voor aangename vrije hoofdruimte en 
staat bij het koken niet in de weg. 
Bovendien worden vervelende kookdampen en -geurtjes, 
in tegenstelling tot bij een klassieke dampkap, direct boven 
de potten en pannen afgezogen.

Na het koken kan u het volledig verzinkbare afzuigsysteem 
eenvoudig laten verdwijnen in het keukenblad. Zo vormt ze 
een mooi geheel met de kookplaat.

downdraftAir System.
Alleen daar wanneer je ze nodig hebt.
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Telescopische tafelventilatie – downdraftAir System  

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.   

LD 96DAM50     iQ500

Telescopische dampkap voor installatie in het werkblad   
90 cm  

LD 96DAM50 - Inox € 1.849,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: B1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 63,3 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB

Werking / 
Vermogen

• Uittrekbare tafeldampkap voor standaard of vlakbouw installatie in het werkblad
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Met gaskookplaten: enkel in luchtafvoer mogelijk
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden 

met een regenereerbare actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 430 m3/u
- intensiefstand: 690 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening via metalTouch, touchControl
• Geluidsniveau bij normale werking 430 m3/u: 

45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
• Verlichting: 1 LED-module van 7 W (3500 K)

Design •   Randafzuiging
• Vlakinbouw mogelijk

Toebehoren 
in optie

• LZ 29IDP00: starterset met regenereerbare actieve koolstoffilters voor 
werking in gesloten kringloop – € 179,99**

• LZ 29IDQ00: regenereerbare actieve koolstoffilters voor 
werking in gesloten kringloop – € 159,99**

• LZ 29IDM00: montageset voor motor op afstand – € 89,99**

Afmetingen toestel 
(HxBxD)

Hoogte telescopisch gedeelte: 30 cm 
Luchtafvoer: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm
Kringloopwerking: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Elegante oppervlakken in glas of inox bedekken de metaalfilters en geven de afvoergroepen een 
strakke en aantrekkelijke look. 
Aan de randen van deze oppervlakken worden de dampen via smalle spleten naar de achterliggende 
vetfilters geleid. Een geluidsarme en knappe oplossing. 
En met de meegeleverde infrarood afstandsbediening zijn deze afvoergroepen nog eens uiterst 
gebruiksvriendelijk.
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ventilation
Rim 

Plafonddampkappen.
Decoratieve afvoergroepen trekken 
de aandacht met hun mooie design.

Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang 
tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer 
u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

cookConnect system. Directe communicatie tussen de 
kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module zijn de 
dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een 
optimale ventilatie. 
Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch 
en de climateControl Sensor past de afvoersnelheid aan indien 
nodig. De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd. Wilt u de 
dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de 
kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.

De climateControl-Sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.  

De innovatieve climateControl-Sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. 
Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de 
afvoerwerking aan. 
Wanneer u stopt met koken, blijft uw dampkap nog 10 minuten werken, waarna deze volledig 
wordt uitgeschakeld. Zo blijft de lucht in uw keuken fris en geurloos. 
De climateControl-Sensor wordt geactiveerd door de “auto”-knop.

Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma’s die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van 
de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder 
“ongewenst neveneffect”. 
De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. 
Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer 
vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen. 

Regenereerbare filters.

Naast de klassieke koolstoffilters en de cleanAir-filter zijn er nu regenereerbare  filters. 
Deze moeten niet meer om het jaar worden vervangen en zijn ontworpen voor dagelijks 
gebruik gedurende 10 jaar. 

Plafonddampkappen Plug & Play.
Decoratieve afvoergroepen die passen in elke keuken.

De Plug & Play afvoergroep is een geïntegreerd designventilatiesysteem dat inspeelt 
op de trend van open keukens: maximale flexibiliteit op het vlak van design en keukenontwerp 
in kringloopwerking. 
Hoe werkt het ? Dankzij het Plug & Play-concept is een eenvoudige montage rechtstreeks aan 
het plafond mogelijk, zonder grote werken. Doordat er slechts vier schroeven nodig zijn, gaat de 
montage makkelijk en snel. Geen verlaagd plafond of uitsnijdingen vereist. 

Your 
household 
in one app.



120

D
A

M
P

K
A

P
P

E
N

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.  –  2) 1 x alkaline batterij 23AE / 12 V inbegrepen.

Plafonddampkappen – Afvoergroepen  

LR 27CBS20     iQ500 LR 97CBS20      iQ500

Decoratieve afvoergroep
120 cm x 50 cm 

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 50 cm

LR 27CBS20 - Inox/Glas wit  € 1.999,99* LR 97CBS20 - Inox/Glas wit  € 1.799,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 31,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: E
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 32,6 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: E
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een cleanAir-module 
(toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 450 m3/u
- intensiefstand: 760 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een cleanAir-module 
(toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 450 m3/u
- intensiefstand: 760 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

•   Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap 
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• 10 minuten naventilatie
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening via LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening2)

• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 450 m3/u: 44 dB (A) 

of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap 
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• 10 minuten naventilatie
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening via LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening2)

• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 450 m3/u: 44 dB (A) 

of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design •   Randafzuiging
• Filterafdekking in glas wit
• Stijlvolle LED verlichting achter glas

•   Randafzuiging
• Filterafdekking in glas wit
• Stijlvolle LED verlichting achter glas

Inbouw Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een
optimale werking van de dampkap: 15 cm

Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een
optimale werking van de dampkap: 15 cm

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: –  x 120 x 50 cm
Inbouw: 29,9 x 118,8 x 48,7 cm
Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de 
richtingen

Toestel: –  x 90 x 50 cm
Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm
Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de 
richtingen

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 

iQdrive ventilation
Rim 

iQdrive

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.
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Plafonddampkappen – Afvoergroepen  

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

LR 97CAQ . 0                                                                                                                                               iQ500

Decoratieve afvoergroep
90 cm x 50 cm

LR 97CAQ50 - Inox      € 1.349,99*
LR 97CAQ20 - Inox wit     € 1.349,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 31,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: E
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden 

met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 450 m3/u
- intensiefstand: 760 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

•   Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat) 
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• 10 minuten naventilatie
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening via LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening2)

• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 450 m3/u: 

44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
• Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design •    Randafzuiging
• Design filterafdekking  - LR 97CAQ50: volledig in inox

- LR 97CAQ20: inox wit gelakt

Inbouw Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: –  x 90 x 50 cm
Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm
Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158-159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.  –  2) 1 x alkaline batterij 23AE / 12 V inbegrepen.

Your 
household 
in one app.
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Plafonddampkappen – Afvoergroepen Plug & Play  

LF 26RG270      iQ700 LF 16RG270      iQ700

Decoratieve afvoergroep Plug & Play   
120 cm x 70 cm 

Decoratieve afvoergroep Plug & Play  
100 cm x 70 cm

LF 26RG270 - Glas wit  € 2.879,99* LF 16RG270 - Glas wit  € 2.729,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
•  Geschikt voor kringloopwerking
• Regenereerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor 

kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 780 m3/u
- intensiefstand: 850 m3/u

• 2 high-performance motoren

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
•  Geschikt voor kringloopwerking
• Regenereerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor 

kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 780 m3/u
- intensiefstand: 850 m3/u

• 2 high-performance motoren

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische intervalventilatie
• 15 minuten naventilatie
• Elektronische bediening via touchControl en 

LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening1)

• Geluidsniveau bij normale werking 780 m3/u: 56 dB (A) 
of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter 
• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)
• Dimfunctie

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische intervalventilatie
• 15 minuten naventilatie
• Elektronische bediening via touchControl en 

LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening1)

• Geluidsniveau bij normale werking 780 m3/u: 56 dB (A) 
of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter 
• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)
• Dimfunctie

Design •   Randafzuiging
• Filterafdekking in wit glas

•   Randafzuiging
• Filterafdekking in wit glas

Inbouw   

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 23,9 x 120 x 70 cm
Inbouw: –

Toestel: 23,9 x 100 x 70 cm
Inbouw: –

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) 1 x pile alcaline 23AE / 12 V incluse.
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1) 1 x pile alcaline 23AE / 12 V incluse.
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

Plafonddampkappen – Afvoergroepen Plug & Play  

LF 26RH560      iQ700 LF 16RH560      iQ700

Decoratieve afvoergroep Plug & Play   
120 cm x 70 cm 

Groupe d’extraction décoratif Plug & Play  
100 cm x 70 cm

LF 26RH560 - Inox/Glas   € 2.319,99* LF 16RH560 - Inox/Glas    € 2.159,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
•  Geschikt voor kringloopwerking
• Regenereerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor 

kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 780 m3/u
- intensiefstand: 850 m3/u

• 2 high-performance motoren

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
•  Geschikt voor kringloopwerking
• Regenereerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor 

kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 780 m3/u
- intensiefstand: 850 m3/u

• 2 high-performance motoren

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische intervalventilatie
• 30 minuten naventilatie
• Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening1)

• Geluidsniveau bij normale werking 780 m3/u: 56 dB (A) 
of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter 
• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)
• Dimfunctie

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling
• Automatische intervalventilatie
• 30 minuten naventilatie
• Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
• Infrarood afstandsbediening1)

• Geluidsniveau bij normale werking 780 m3/u: 56 dB (A) 
of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter 
• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)
• Dimfunctie

Design •   Randafzuiging
• Filterafdekking in glas

•    Randafzuiging
• Filterafdekking in glas

Inbouw   

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 24,5 x 120 x 70 cm
Inbouw: –

Toestel: 24,5 x 100 x 70 cm
Inbouw: –

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 

ventilation
Rim 
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De kubus, een zuivere vorm bij uitstek, is de basis van het ontwerp van deze dampkap geweest. 
Gemaakt in edele materialen, inox en glas, biedt deze bovendien alle innovatieve technologieën 
van Siemens. 
Geïnstalleerd boven een eiland of tegen een wand, de cubeDesign dampkap trekt de aandacht van 
iedereen door de afwerking in inox en deze past visueel perfect bij de iQ700 ovens.

cubeDesign. Nieuw design voor 
een uitzonderlijke dampkap.
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cubeDesign – Decoratieve eilanddampkap 37 cm en wanddampkap 33 cm

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.    

LF 31IVP60     iQ700 LC 37IVP60       iQ700

Decoratieve eilanddampkap cubeDesign 
37 cm 

Decoratieve wanddampkap cubeDesign 
33 cm 

LF 31IVP60 - Glas zwart/Inox € 1.799,99* LC 37IVP60 - Glas zwart/Inox    € 1.389,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor kringloopwerking
• 1 cleanAir-koolsttoffilter meegeleverd
• Schouwloze dampkap
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 390 m3/u
- intensiefstand: 510 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor kringloopwerking
• 1 cleanAir-koolsttoffilter meegeleverd
• Schouwloze dampkap
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 330 m3/u
- intensiefstand: 400 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling 

na 6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening via touchControl en 

LED-indicatie (7 segmenten)
• Dubbele luchtstroom
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie 
• Geluidsniveau bij normale werking 390 m3/u: 

56 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13 

• 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• Inclusief montageset voor op het plafond, 

easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte 
kabels afstelbaar (20 - 100 cm)

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling 

na 6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening via touchControl en 

LED-indicatie (7 segmenten)
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 330 m3/u: 

54 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13

• 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K) 
• softLight – Dimfunctie
• Easy-wandbevestigingssysteem

Design • Zwart met glazen scherm • Zwart met glazen scherm

Toebehoren 
in optie

(zie p. 159)

• LZ 56200: cleanAir koolstoffilter – € 49,99**
• LZ 00XXP00: regenereerbare koolstoffilter voor 

cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 299,99**

• LZ 56200: cleanAir koolstoffilter – € 49,99**
• LZ 00XXP00: regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-

set (tot 10 jaar) – € 299,99**

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 50,1 x 37 x 37,7 cm
Inbouw: – 

Toestel: 50,1 x 33 x 29,1 cm
Inbouw: –

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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touchSlider

Elektronische bediening met touchSlider,
touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)

Elektronische bediening met touchControl en 
LED-aanduiding (7 segmenten)

Elektronische bediening met touchControl en 
LED-aanduiding

Elektronische bediening met touchControl en 
LED-aanduiding (7 segmenten)

Opmerkelijk, en nauwelijks hoorbaar.  

De dampkappen van Siemens bieden een maximaal afzuigvermogen met een minimaal geluidsvolume. 
Dankzij de modernste technologie en hoogwaardige afwerking worden trillingen en weerstand tegen-
gegaan. De lamellen van de motorventilator zijn zo gevormd dat ze zo goed als geen geluid genereren.

Daaraan went het oog graag: softLight.

Bij het inschakelen van het softLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt 
deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af.
Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder 
werklicht.

Eeuwig licht met de LED-verlichting.

De nieuwe en uiterst duurzame LED-verlichting bespaart energie zonder in te boeten aan lichtsterkte. 
Niet alleen is er een toename van 45 % in helderheid* – ze zijn veel helderder en verlichten optimaal uw 
kookplaat – ze verbruiken ook 85 % minder electriciteit.
* Dampkap 90 cm met 3 laagspannings-halogeenlampen van 20 W in vergelijking met 3 LED-lampen premium van 5 W.

touchSlider: intuïtief en precies, een eenvoudige vermogensregeling.

Met een eenvoudige en lichte druk op het touchControl-bedieningspaneel kan u uw dampkap bedienen. 
Dankzij de touchSlider-functie volstaat het zelfs enkel met uw vinger over het bedieningspaneel te 
glijden om het gewenste vermogen te selecteren  – net zoals op het muisvlak van uw draagbare PC. 

Luidruchtig worden is niet nodig om 
zijn prestaties kracht bij te zetten.
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LF 91BUV50      iQ700 LF 98BIP50      iQ500

Decoratieve eilanddampkap   
90 cm 

Decoratieve eilanddampkap   
90 cm

LF 91BUV50 - Inox € 1.929,99* LF 98BIP50 - Inox € 1.589,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 30,6 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 590 m3/u
- intensiefstand: 940 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 430 m3/u
- intensiefstand: 810 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap 
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening met touchSlider, touchControl 

en LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 590 m3/u: 50 dB (A) 

of 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 430 m3/u: 42 dB (A) 

of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design • Box-Design - 4,6 cm hoog
• Design filterafdekking in inox

• Box-Design - 4,6 cm hoog
• Design filterafdekking in inox

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 74,4 - 92,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking: 74,4 - 104,4 x 89,8 x 60 cm
kringloopwerking cleanAir: 81,2 - 104,4 x 89,8 x 60 cm

Luchtafvoer: 74,4 - 92,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking: 74,4 - 104,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking cleanAir: 81,2 - 104,4 x 89,8 x 60 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

iQdrive
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iQdrive touchSlider

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

Your 
household 
in one app.
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LF 97BCP50      iQ500 LF 97BBM50      iQ300

Decoratieve eilanddampkap   
90 cm 

Decoratieve eilanddampkap   
90 cm

LF 97BCP50 - Inox € 1.299,99* LF 97BBM50 - Inox   € 1.199,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 27,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB

• Energie-efficiëntieklasse: B1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 66,2 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 440 m3/u
- intensiefstand: 690 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 430 m3/u
- intensiefstand: 720 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 440 m3/u: 42 dB (A) 

of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding 
• Dubbele luchtstroom
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 430 m3/u: 45 dB (A) 

of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

Design • Box-Design - 4,6 cm hoog • Box-Design - 4,6 cm hoog

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 74,4 - 92,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking: 74,4 - 104,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking cleanAir: 81,2 - 104,4 x 89,8 x 60 cm

Luchtafvoer: 74,4 - 92,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking: 74,4 - 104,4 x 89,8 x 60 cm
Kringloopwerking cleanAir: 81,2 - 104,4 x 89,8 x 60 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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De flatDesign dampkappen bieden een ontwerp dat perfect past bij de iQ700 ovens. 
Hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking en een intuïtieve en krachtige bediening 
maken deze dampkappen een waar genot voor het oog en in het gebruik ervan.

flatDesign. Wanneer een alledaags 
voorwerp een design stuk wordt. 
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emotionLight
Pro

ventilation
Rim 

Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u 
de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt.
Meer informatie, zie p. 8 en 9.

cookConnect system. 

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module werken de dampkap en de kookplaat 
nu in perfecte symbiose – voor een optimale luchtafvoer. 
Meer informatie, zie p. 75 of 119.

De climateControl-Sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.  

De innovatieve climateControl-Sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. 
Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de 
afvoerwerking aan. 
Meer informatie, zie p. 119.

Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging..

Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet 
uit de kookdampen dan traditionele toestellen. 
Meer informatie, zie p. 119.

Regenereerbare filters.

Naast de klassieke koolstoffilters en de cleanAir-filter zijn er nu regenereerbare filters. 
Deze moeten niet meer om het jaar worden vervangen en zijn ontworpen voor dagelijks 
gebruik gedurende 10 jaar.

Your 
household 
in one app.

emotionLight Pro. 
Sfeerverlichting naar wens.

Met emotionLight Pro hebt u de mo-
gelijkheid om de kleur van het diffuus 
licht te kiezen dat wordt uitgestraald 
via de achterkant van de dampkap 
(8 verschillende kleuren). 

powerBoost-functie voor 
verhoogde afvoerefficiëntie.

De dampkap moet het maximum aan 
kookdampen afvoeren. Wanneer dit 
tijdens het koken nodig blijkt, opent u 
gewoon de voorkant van wand-
dampkap om het afvoeroppervlak te 
vergroten. 

Met of zonder schouw. 

In de kringloopwerking heeft u de 
mogelijkheid om de wanddamkap op 
een klassieke manier te installeren 
met een inox schouw of op een meer 
design manier zonder schouw. 
Een kunstwerk in huis… 
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LC 97FVV60     iQ700 LC 97FVP60     iQ700

Decoratieve wanddampkap flatDesign 
glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap flatDesign 
glassDesign - 90 cm

LC 97FVV60 - Glas zwart/ Inox € 1.749,99* LC 97FVP60 - Glas zwart/ Inox € 1.499,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 730 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 730 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Elektronische bediening met touchSlider, touchControl 

en LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 43 dB (A) of 

57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 43 dB (A) of 

57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design • Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

• Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
Kringloopwerking: 102,9 - 129,9 x 89 x 26,3 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
Kringloopwerking: 102,9 - 129,9 x 89 x 26,3 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

ventilation
Rim 

iQdrive touchSlider ventilation
Rim 

iQdrive

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Your 
household 
in one app.
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Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

LC 97FQQ60     iQ500 LC 97FQP60     iQ500

Decoratieve wanddampkap flatDesign 
glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap flatDesign 
glassDesign - 90 cm

LC 97FQQ60 - Inox/Glas zwart € 1.549,99* LC 97FQP60 - Inox/Glas zwart € 1.399,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 730 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 730 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 43 dB (A) of 

57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
•  emotionLight Pro 
• softLight – Dimfunctie

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 43 dB (A) of 

57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design • Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

• Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89,2 x 26,3 cm
Kringloopwerking: 102,9 - 129,9 x 89,2 x 26,3 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89,2 x 26,3 cm
Kringloopwerking: 102,9 - 129,9 x 89,2 x 26,3 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim emotionLight

Pro iQdrive ventilation
Rim 

iQdrive

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Siemens biedt nu een nieuwe generatie headFree dampkappen met een verbeterd ontwerp. 
U heeft zo niet alleen de laatste technische innovaties, maar bovendien profiteert u van vrije hoofd-
ruimte door het specifieke ontwerp. Wat een plezier te koken met deze ruimte boven de kookplaat!

headFree. Een perfect afvoersysteem 
met een maximaal gebruikscomfort. 



135  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm

LC 91KWV60     iQ700 LC 91KWP60      iQ700

Decoratieve wanddampkap headFree 
glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap headFree 
glassDesign - 90 cm

LC 91KWV60 - Glas zwart/ Inox € 1.649,99* LC 91KWP60 - Glas zwart/ Inox € 1.399,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+ 1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A+ 1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 530 m3/u
- intensiefstand: 950 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 530 m3/u
- intensiefstand: 950 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 min.
• Naventilatie (10 minuten)
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Elektronische bediening met touchSlider, touchControl 

en LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 530 m3/u: 42 dB (A) of 

56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 530 m3/u: 42 dB (A) of 

56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design • Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

• Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 93 - 120 x 89 x 49,9 cm
Kringloopwerking: 99 - 126 x 89 x 49,9 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 93 - 120 x 89 x 49,9 cm
Kringloopwerking: 99 - 126 x 89 x 49,9 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 

iQdrive touchSlider ventilation
Rim 

iQdrive
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Your 
household 
in one app.



136   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

LC 98KPQ60     iQ500 LC 98KPP60      iQ500

Decoratieve wanddampkap headFree 
glassDesign - 90 cm

Decoratieve wanddampkap headFree 
glassDesign - 90 cm

LC 98KPQ60 - Inox/Glas zwart € 1.399,99* LC 98KPP60 - Inox/Glas zwart € 1.249,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+ 1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A+ 1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 500 m3/u
- intensiefstand: 850 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 500 m3/u
- intensiefstand: 850 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 500 m3/u: 42 dB (A) of 

56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
•  emotionLight Pro – softLight – Dimfunctie

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Naventilatie (10 minuten)
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• powerBoost positie (door openen van frontpaneel)  
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 500 m3/u: 42 dB (A) of 

56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie

Design • Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

• Zwart met glazen scherm
•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 93 - 120 x 89,2 x 49,9 cm
Kringloopwerking: 99 - 126 x 89,2 x 49,9 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 93 - 120 x 89,2 x 49,9 cm
Kringloopwerking: 99 - 126 x 89,2 x 49,9 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim emotionLight

Pro iQdrive ventilation
Rim 

iQdrive
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Decoratieve wanddampkappen – headFree 80 cm

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

LC 87KHM . 0     iQ300 LC 87KBM60     iQ300

Decoratieve wanddampkap headFree 
glassDesign - 80 cm

Decoratieve wanddampkap headFree 
glassDesign - 80 cm

LC 87KHM60 - Glas zwart/ Inox € 999,99*
LC 87KHM20 - Glas wit/ Inox € 999,99*
LC 87KHM10 - Glas silver / Inox € 999,99*

LC 87KBM60 - Glas zwart/ Inox € 899,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1)

• Gemiddeld energieverbruik: 51 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1)  
• Gemiddeld energieverbruik: 49,2 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 680 m3/u

• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 400 m3/u
- intensiefstand: 680 m3/u

• 2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Elektronische bedieningmet touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 42 dB (A) of 

56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Elektronische bedieningmet touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten)
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 400 m3/u: 43 dB (A) of 

58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

Design •  LC 87KHM60 - Zwart met glazen scherm
LC 87KHM20 - Wit met glazen scherm
LC 87KHM10 - Silver met glazen scherm

•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

•  Randafzuiging
• Filterafdekking in glas met roestvrijstaal
• Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 92,8 - 119,8 x 79 x 49,9 cm
Kringloopwerking: 98,8 - 125,8 x 79 x 49,9 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 89,8 - 116,8 x 79 x 46,7 cm
Kringloopwerking: 95,8 - 122,8 x 79 x 46,7 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 

ventilation
Rim 
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Decoratieve wanddampkappen – 90 cm 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
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LC 91BUV50      iQ700 LC 91BUR50      iQ700

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

LC 91BUV50 - Inox € 1.579,99* LC 91BUR50 - Inox € 1.379,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 570 m3/u
- intensiefstand: 920 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 570 m3/u
- intensiefstand: 920 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap 
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening met touchSlider, touchControl 

en LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 570 m3/u: 52 dB (A) 

of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en 

correcte montage

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 570 m3/u: 52 dB (A) 

of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en 

correcte montage

Design • Box-Design - 4,6 cm hoog
• Design filterafdekking in inox

• Box-Design - 4,6 cm hoog
• Design filterafdekking in inox

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking: 62,8 - 106,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking: 62,8 - 106,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive touchSlider iQdrive

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.
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Decoratieve wanddampkappen – 90 cm 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

LC 98BIT50      iQ500 LC 98BIP50      iQ500

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

LC 98BIT50 - Inox € 1.359,99* LC 98BIP50 - Inox   € 1.189,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 29,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 29,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 790 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 790 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

•  Home Connect: controle op afstand
•  cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
• Volautomatische dampkap 
• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Functies “interval” en “silence” via Home Connect 
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 43 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en 

correcte montage

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 43 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en 

correcte montage

Design • Box-Design - 4,6 cm hoog
• Design filterafdekking in inox

• Box-Design - 4,6 cm hoog
• Design filterafdekking in inox

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking: 62,8 - 106,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking: 62,8 - 106,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive iQdrive

Your 
household 
in one app.
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Decoratieve wanddampkappen – 90 cm 
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  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

LC 97BHP50      iQ500 LC 97QFM50      iQ300

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

LC 97BHP50 - Inox € 999,99* LC 97QFM50 - Inox € 819,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 30,2 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1)

• Gemiddeld energieverbruik: 53,9 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 430 m3/u
- intensiefstand: 690 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 460 m3/u
- intensiefstand: 740 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 430 m3/u: 43 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en 

correcte montage

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na

6 minuten 
• Elektronische bediening via touchControl en 

LED-aanduiding
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 460 m3/u: 52 dB (A) 

of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

Design • Box-Design - 4,6 cm hoog • Slimline piramide
•  Design filterafdekking in inox

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking: 62,8 - 106,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 67,6 - 100,6 x 90 x 50 mm
Kringloopwerking: 67,6 - 111,6 x 90 x 50 mm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive
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Decoratieve wanddampkappen – 90 cm 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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LC 97BCP50      iQ500 LC 96QBM50      iQ300

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

LC 97BCP50 - Inox € 799,99* LC 96QBM50 - Inox € 719,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 30,2 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1)

• Gemiddeld energieverbruik: 39,9 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 430 m3/u
- intensiefstand: 690 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 380 m3/u
- intensiefstand: 610 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding (7 segmenten) 
• Dubbele luchtstroom
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 430 m3/u: 43 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie
• easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en 

correcte montage

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na

6 minuten 
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 380 m3/u: 49 dB (A) 

of 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

Design • Box-Design - 4,6 cm hoog • Slimline piramide

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking: 62,8 - 106,4 x 89,8 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 67,6 - 100,6 x 90 x 50 mm
Kringloopwerking: 67,6 - 111,6 x 90 x 50 mm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive
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Decoratieve wanddampkappen – 90 cm 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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LC 96BBM50      iQ300 LC 94PBC50      iQ100

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

Decoratieve wanddampkap   
90 cm 

LC 96BBM50 - Inox € 669,99* LC 94PBC50 - Inox € 429,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 43,9 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB

• Energie-efficiëntieklasse: C 

• Gemiddeld energieverbruik: 51,3 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: E
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 360 m3/u
- intensiefstand: 580 m3/u

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset 
(toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 360 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na

6 minuten 
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 360 m3/u: 48 dB (A) 

of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

• 3 vermogensstanden
• Bedieningspaneel met druktoetsen
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 360 m3/u: 53 dB (A) 

of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

Design • Box-Design - 5,3 cm hoog • Piramide-Design

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 63,5 - 96,5 x 90 x 50 cm
Kringloopwerking: 63,5 - 107,5 x 90 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 79,9 - 97,5 x 90 x 50 cm
Kringloopwerking: 79,9 - 97,5 x 90 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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Decoratieve wanddampkappen – 60 cm 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

LC 66BBM50      iQ300 LC 64PBC50      iQ100

Decoratieve wanddampkap   
60 cm 

Decoratieve wanddampkap   
60 cm 

LC 66BBM50 - Inox € 569,99* LC 64PBC50 - Inox € 359,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 44 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB

• Energie-efficiëntieklasse: C  
• Gemiddeld energieverbruik: 51,4 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: E
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB

Werking / 
Vermogen

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 360 m3/u
- intensiefstand: 580 m3/u

• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset 
(toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 360 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na

6 minuten 
• Elektronische bediening met touchControl en 

LED-aanduiding
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 360 m3/u: 48 dB (A) 

of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

• 3 vermogensstanden
• Bedieningspaneel met druktoetsen
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 360 m3/u: 54 dB (A) 

of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

Design • Box-Design - 5,3 cm hoog • Piramide-Design

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
toestel (HxBxD)

Luchtafvoer: 63,5 - 96,5 x 60 x 50 cm
Kringloopwerking: 63,5 - 107,5 x 60 x 50 cm
Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht

Luchtafvoer: 79,9 - 97,6 x 60 x 50 cm
Kringloopwerking: 79,9 - 97,6 x 60 x 50 cm

Toebehoren in optie: zie pagina’s 158 -159

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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Dankzij Siemens kunt u zich nu 100% toespitsen op het koken en dient u niet langer rekening te houden met rook of vet. 
De uitschuifbare dampkappen zijn niet enkel uitgerust met een uiterst efficiënte iQdrive-motor en een installeerbare 
cleanAir filter-technologie, maar garanderen ook een uitstekende vetabsorptie. 
Met de Boost-functie kunt u de lucht gedurende 20 seconden intensief zuiveren, exact de tijd die nodig is om uw steak 
dicht te schroeien. 
Andere nieuwigheden: het design van het bedieningspaneel dat perfect samengaat met andere inbouwtoestellen van 
Siemens uitgerust met touchControl en touchSlider of afwerkingslijsten naar keuze (in optie). 
Het resultaat is een bijzonder harmonieuze keuken ...

Uitschuifbare dampkappen. 
Een uiterst efficiënt gamma. 
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Uitschuifbare dampkappen

LI 99SA683     iQ700 LI 67SA . 70      iQ700

Uitschuifbare dampkap   
90 cm 

Uitschuifbare dampkap   
90 cm 

LI 99SA683 - Zwarte afwerkingslijst € 1.319,99* LI 67SA670 - Zwarte afwerkingslijst € 929,99*
LI 67SA270 - Witte afwerkingslijst € 929,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A+ 1)  

• Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB

Werking / 
Vermogen

• Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 520 m3/u
- intensiefstand: 930 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 400 m3/u
- intensiefstand: 700 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
•  climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)
• Elektronische bediening met touchSlider, touchControl 

en LED-aanduiding (7 segmenten)
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 520 m3/u: 42 dB (A) 

of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie  
• Zwarte afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte 

meegeleverd

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Boost-functie
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met touchControl 
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 400 m3/u: 40 dB (A) 

of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie  
• Afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd: 

zwarte lijst (670) of witte lijst (270)

Design • Design filterafdekking in inox • Design filterafdekking in inox

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 37,8 x 89,8 x 29 cm
Inbouw: 33,7 x 52,4 x 29 cm

Toestel: 42,6 x 59,8x 29 cm
Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive touchSlider iQdrive

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Uitschuifbare dampkappen

LI 97RA560      iQ500 LI 67RA560      iQ500

Uitschuifbare dampkap met varioControl   
90 cm 

Uitschuifbare dampkap met varioControl   
60 cm 

LI 97RA560   € 929,99* LI 67RA560 € 819,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 34,7 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB

Werking / 
Vermogen

• Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 400 m3/u
- intensiefstand: 700 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 400 m3/u
- intensiefstand: 700 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding 

(7 segmenten)
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 400 m3/u: 40 dB (A) 

of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie  
• Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst 

of meubelprofiel noodzakelijk)
•  varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of 

vooraan (met toebehoren in optie)

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding 

(7 segmenten)
• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
• Geluidsniveau bij normale werking 400 m3/u: 40 dB (A) 

of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie  
• Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst 

of meubelprofiel noodzakelijk)
•  varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of 

vooraan (met toebehoren in optie)

Design • lightDesign-concept “White & Blue”
• Design filterafdekking in inox

• lightDesign-concept “White & Blue”
• Design filterafdekking in inox

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm
Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toestel: 42,6 x 59,8x 29 cm
Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive iQdrive

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Uitschuifbare dampkappen

LI 97RA540      iQ500

Uitschuifbare dampkap met varioControl   
90 cm 

LI 97RA540 € 819,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

Werking / 
Vermogen

• Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 410 m3/u
- intensiefstand: 740 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogens + 2 intensiefstanden
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding 

(7 segmenten)
• Geluidsniveau bij normale werking 410 m3/u: 41 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 

aktiefkoolfilter
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• softLight – Dimfunctie  
• Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst 

of meubelprofiel noodzakelijk)
•  varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of 

vooraan (met toebehoren in optie)

Design • lightDesign-concept “White & Blue”

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 42,6 x 89,8x 29 cm
Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

Monteren waar dit het meest zinvol is: 
de bedieningsmodule varioControl.

De varioControl-bedieningsmodule kan naar 
wens boven of op het front worden aange-
bracht. Naargelang wat optisch mooier of in 
de bediening makkelijker is.

D
A

M
P

K
A

P
P

E
N



150   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. 

D
A

M
P

K
A

P
P

E
N

Uitschuifbare dampkappen

LI 97SA530      iQ300 LI 67SA530      iQ300

Uitschuifbare dampkap   
90 cm 

Uitschuifbare dampkap   
60 cm 

LI 97SA530 - Afwerkingslijst inox    € 719,99* LI 67SA530 - Afwerkingslijst inox  € 619,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35,1 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 35,3 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB

Werking / 
Vermogen

• Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 420 m3/u
- intensiefstand: 740 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset of een 
cleanAir-module (toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 400 m3/u
- intensiefstand: 740 m3/u

•  iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding 

(7 segmenten)
• Geluidsniveau bij normale werking 420 m3/u: 41 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst 

meegeleverd
• Andere afwerkingslijsten in optie

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• 10 minuten naventilatie
• Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding 

(7 segmenten)
• Geluidsniveau bij normale werking 400 m3/u: 41 dB (A) 

of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
• Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst 

meegeleverd
• Andere afwerkingslijsten in optie

Design

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm
Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toestel: 42,6 x 59,8x 29 cm
Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

iQdrive iQdrive

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Uitschuifbare dampkappen

LI 64LA520      iQ100

Uitschuifbare dampkap   
60 cm 

LI 64LA520 € 309,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: C1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 66,3 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: C
• Verlichting-efficiëntieklasse: E 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: B
• Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB

Werking / 
Vermogen

• Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een starterset 
(toebehoren in optie) 

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 400 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogensstanden 
• Bediening via tuimelschakelaars
• Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken 

van het telescopisch gedeelte of door de schakelaar
• Geluidsniveau bij normale werking 400 m3/u: 54 dB (A) 

of 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W (2700 K)
• Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst 

of meubelprofiel noodzakelijk)

Design

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 20,3 x 59,8 x 29 cm
Inbouw: 16,2 x 52,6 x 29 cm

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.

Deze nieuwe telescopische dampkappen 
kunnen verticaal omhoog/omlaag worden ge-
schoven en verborgen worden in de bovenkast. 
Wanneer u de dampkap niet gebruikt, kan die 
dus volledig worden verborgen en onzichtbaar 
worden gemaakt, voor een opgeruimde en 
strakke keuken. 

Voor een perfecte installatie vindt u de neerlaat-
kaders op pagina 157 en de inbouwschema’s in 
het Technisch overzicht.
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Een keuken met een onberispelijk ontwerp 
dat alleen kan overtuigen..
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Afvoergroepen

LB 89585M     iQ700 LB 79585M     iQ700

Afvoergroep   
86 cm 

Afvoergroep   
70 cm 

LB 89585M - Inox € 1.079,99* LB 79585M - Inox € 979,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 25,5 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 30,3 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: A
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB

Werking / 
Vermogen

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een actieve koolstof-
filter (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 610 m3/u
- intensiefstand: 800 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de 

dampkap aangepast worden met een actieve koolstof-
filter (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 570 m3/u
- intensiefstand: 770 m3/u

•   iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Automatische intervalventilatie
• 30 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-

aanduiding
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 610 m3/u: 50 dB (A) of 

64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)
• Dimfunctie

• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 

6 minuten
• Automatische intervalventilatie
• 30 minuten naventilatie
• Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-

aanduiding
• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 570 m3/u: 50 dB (A) of 

64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)
• Dimfunctie

Design • Randafzuiging
• Filterafdekking in glas

• Randafzuiging
• Filterafdekking in glas

Toebehoren 
in optie

(zie p. 157 en 159)

• LZ 46830: cleanAir-set – € 229,99** (inbouwschema’s, zie Technisch overzicht)
• LZ 46810: cleanAir-koolstoffilter – € 69,99** 
• LZ 10ITP00: regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99**  
• LZ 55750: standaard starterset – € 149,99** 
• LZ 55651: actieve koolstoffilter – € 79,99**
• LZ 75956: infrarood afstandsbediening2) – € 56,99**

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: –  x 86 x 30 cm
Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm

Toestel: –  x 70 x 30 cm
Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 

ventilation
Rim 

iQdrive iQdrive

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.   
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.  –  2) 1 x alkaline batterij 23AE / 12 V inbegrepen.
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Afvoergroepen

LB 88574   iQ500 LB 78574   iQ500 LB 57574   iQ500

Afvoergroep   
86 cm 

Afvoergroep   
70 cm 

Afvoergroep   
52 cm 

LB 88574 - Inox € 719,99* LB 78574 - Inox € 669,99* LB 57574 - Inox € 619,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: C1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 
105,1 kWu/jaar

• Ventilator-efficiëntieklasse: C
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 

65 dB

• Energie-efficiëntieklasse: C1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 
105,7 kWu/jaar

• Ventilator-efficiëntieklasse: C
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 

66 dB

• Energie-efficiëntieklasse: C1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 
80,1 kWu/jaar

• Ventilator-efficiëntieklasse: C
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: D
• Geluidsniveau bij normale werking: 

67 dB

Werking / 
Vermogen

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of kring-

loopwerking
• Voor het functioneren in kringloop-

werking moet de dampkap 
aangepast worden met een actieve 
koolstoffilter (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 630 m3/u
- intensiefstand: 730 m3/u

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of kring-

loopwerking
• Voor het functioneren in kringloop-

werking moet de dampkap 
aangepast worden met een actieve 
koolstoffilter (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 630 m3/u
- intensiefstand: 730 m3/u

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of kring-

loopwerking
• Voor het functioneren in kringloop-

werking moet de dampkap 
aangepast worden met een actieve 
koolstoffilter (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 560 m3/u
- intensiefstand: 610 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één 
intensiefstand

• Intensiefstand met automatische 
terugschakeling na 6 minuten

• Elektronische bediening met tip-
toetsen en LED-aanduiding

• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 

630 m3/u: 51 dB (A) of 
65 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwas-
bestendig

• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W
(4000 K)

• 4 vermogens, waarvan één 
intensiefstand

• Intensiefstand met automatische 
terugschakeling na 6 minuten

• Elektronische bediening met tip-
toetsen en LED-aanduiding

• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 

630 m3/u: 52 dB (A) of 
66 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwas-
bestendig

• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W
(4000 K)

• 4 vermogens, waarvan één 
intensiefstand

• Intensiefstand met automatische 
terugschakeling na 6 minuten

• Elektronische bediening met tip-
toetsen en LED-aanduiding

• Dubbele luchtstroom
• Geluidsniveau bij normale werking 

560 m3/u: 53 dB (A) of 
67 dB (A) re 1 pW volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13

• 1 metalen vetfilter, vaatwas-
bestendig

• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W
(4000 K)

Design • Randafzuiging
•  Design filterafdekking, volledig in inox

•  Randafzuiging
•   Design filterafdekking, volledig in inox

•  Randafzuiging
•   Design filterafdekking, volledig in inox

Toebehoren 
in optie

(zie p. 157 en 159)

• LZ 46830: cleanAir-set – € 229,99** (inbouwschema’s, zie Technisch overzicht)
• LZ 46810: cleanAir-koolstoffilter – € 69,99** 
• LZ 10ITP00: regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99**  
• LZ 55750: standaard starterset – € 149,99** 
• LZ 55651: actieve koolstoffilter – € 79,99**

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal 
Ø 15 cm  (Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal 
Ø 15 cm  (Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal 
Ø 15 cm  (Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: –  x 86 x 30 cm
Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm

Toestel: –  x 70 x 30 cm
Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm

Toestel: –  x 52 x 30 cm
Inbouw: 41,8 x 49,6 x 26,4 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

ventilation
Rim 

ventilation
Rim 

ventilation
Rim 

D
A

M
P

K
A

P
P

E
N

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.    
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Afvoergroepen en tussenbouwdampkap  

LB 75565  iQ300 LB 55565   iQ300 LE 66MAC00   iQ100

Afvoergroep   
73 cm 

Afvoergroep   
53 cm

Tussenbouwdampkap  
60 cm

LB 75565   € 459,99* LB 55565  € 349,99* LE 66MAC00 € 389,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: C1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 
79,5 kWu/jaar

• Ventilator-efficiëntieklasse: D
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 

56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: C1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 
78,1 kWu/jaar

• Ventilator-efficiëntieklasse: D
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 

56 dB

• Energie-efficiëntieklasse: B1)  

• Gemiddeld energieverbruik: 
68,4 kWu/jaar

• Ventilator-efficiëntieklasse: B
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 

70 dB

Werking / 
Vermogen

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of 

kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloop-

werking moet de dampkap 
aangepast worden met een actieve 
koolstoffilter (toebehoren in optie)

•  volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 370 m3/u
- intensiefstand: 610 m3/u

• Voor montage onder een bovenkast
• Geschikt voor luchtafvoer of 

kringloopwerking
• Voor het functioneren in kringloop-

werking moet de dampkap 
aangepast worden met een actieve 
koolstoffilter (toebehoren in optie)

• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 360 m3/u
- intensiefstand: 590 m3/u

• Bevestiging tussen 2 hangkasten
• Geschikt voor luchtafvoer of 

kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 620 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 4 vermogens, waarvan één 
intensiefstand

• 2 motoren
• Bediening via schuifregelaar
• Geluidsniveau bij normale werking 

370 m3/u: 44 dB (A) of 
56 dB (A) re 1 pW volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwas-
bestendig

• Verzadigingsaanduiding van de 
metalen vetfilters en actiefkoolfilter

• Verlichting werkblad: 
2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)

• 4 vermogens, waarvan één 
intensiefstand

• 2 motoren
• Bediening via schuifregelaar
• Geluidsniveau bij normale werking 

360 m3/u: 44 dB (A) of 
56 dB (A) re 1 pW volgens de norm
DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwas-
bestendig

• Verzadigingsaanduiding van de 
metalen vetfilters en actiefkoolfilter

• Verlichting werkblad: 
2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)

• 3 vermogensstanden
• Bedieningspaneel met druktoetsen
• Geluidsniveau bij normale werking 

620 m3/u: 56 dB (A) of 
70 dB (A) re 1 pW volgens de norm 
DIN/EN 60704-2-13

• 2 metalen vetfilters, vaatwas-
bestendig

• Verlichting werkblad: 
2 LED-modules van 3 W (2700 K)

Design • Zilver metaalkleur • Zilver metaalkleur • Zilver metaalkleur

Toebehoren 
in optie

• LZ 73050: actieve koolstoffilter 
voor werking in gesloten kringloop – 
€ 41,99** (zie p. 159)

• LZ 73050: actieve koolstoffilter 
voor werking in gesloten kringloop – 
€ 41,99** (zie p. 159)

• LZ 10IMA00: actieve koolstoffilter 
voor werking in gesloten kringloop – 
€ 36,99** 

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal 
Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal 
Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal 
Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: –  x 73 x 38 cm
Inbouw: 25,5 x 70 x 35 cm

Toestel: –  x 53 x 38 cm
Inbouw: 25,5 x 50 x 35 cm

Toestel: –  x 59,9 x 27,1 cm
Inbouw: –

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Onderbouwdampkappen

LU 29251      iQ300 LU 29051     iQ300

Onderbouwdampkap   
90 cm 

Onderbouwdampkap   
60 cm 

LU 29251 - Inox € 479,99* LU 29051 - Inox € 379,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: D1)

• Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: E
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB

• Energie-efficiëntieklasse: D1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: E
• Verlichting-efficiëntieklasse: A 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB

Werking / 
Vermogen

• Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan 
de wand

• Geschikt voor luchtafvoer
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 360 m3/u

• Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan 
de wand

• Geschikt voor luchtafvoer
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 360 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogensstanden
• Elektronische bediening via tiptoetsen
• Geluidsniveau bij normale werking 360 m3/u: 45 dB (A) 

of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,1 W (3500 K)

• 3 vermogensstanden
• Elektronische bediening via tiptoetsen
• Geluidsniveau bij normale werking 360 m3/u: 45dB (A) 

of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,1 W (3500 K)

Design

Toebehoren 
in optie

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm 
(Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: 12 x 89,8 x 50 cm
Inbouw: –           

Toestel: 12 x 59,8 x 50 cm
Inbouw: –

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Onderbouwdampkappen

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.   
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LU 93LCC 20     iQ300 LU 63LCC . 0      iQ300

Onderbouwdampkap   
90 cm 

Onderbouwdampkap   
60 cm

LU 93LCC20 - Wit € 259,99* LU 63LCC50 - Inox € 259,99*
LU 63LCC40 - Bruin € 209,99*
LU 63LCC20 - Wit € 209,99*

Algemene 
informatie

In overeenstemming 
met de EU-regulering 
Nr 65/2014

• Energie-efficiëntieklasse: D1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: E
• Verlichting-efficiëntieklasse: E 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB

• Energie-efficiëntieklasse: D1) 

• Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar
• Ventilator-efficiëntieklasse: E
• Verlichting-efficiëntieklasse: E 

• Vetfilter-efficiëntieklasse: C
• Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB

Werking / 
Vermogen

• Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan 
de wand

• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 350 m3/u

• Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan 
de wand

• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:

- normale werking: 350 m3/u

Comfort / 
Zekerheid

• 3 vermogensstanden
• 1 motor
• Elektronische bediening met tiptoetsen
• Geluidsniveau bij normale werking 350 m3/u: 58 dB (A) 

of 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 4 W (3000 K)

• 3 vermogensstanden
• 1 motor
• Elektronische bediening met tiptoetsen
• Geluidsniveau bij normale werking 350 m3/u: 58 dB (A) 

of 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 4 W (3000 K)

Design

Toebehoren 
in optie

(zie p. 159)

• LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten
kringloop – € 36,99**

• LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten
kringloop – € 36,99**

Inbouw Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm 
(Ø 10 cm bijgeleverd)

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm 
(Ø 10 cm bijgeleverd)

Afmetingen 
(HxBxD)

Toestel: –  x 90 x 48,2 cm
Inbouw: –

Toestel: –  x 60 x 48,2 cm
Inbouw: –

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A++ tot E.
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Toebehoren

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen. 

                                               Referenties van uitschuifbare dampkappen

Toebehoren voor uitschuifbare dampkappen

cleanAir-set (inbouwschema’s, zie Technisch overzicht) LZ 46830 € 229,99*       

cleanAir-koolstoffi lter LZ 46810 €  69,99*       

Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set LZ 10ITP00 €  349,99*       

Standaardset voor kringloopwerking 
LZ 45650 € 49,99*       

LZ 45450 € 49,99* 

Actieve koolstoffi lter 
LZ 45610 € 36,99*        

LZ 45510 € 36,99* 

Montageset - 90 cm LZ 49200 € 56,99*    

Neerlaatkader - 90 cm (inbouwschema’s, zie Technisch overzicht) LZ 49600 € 179,99*    

Neerlaatkader - 60 cm (inbouwschema’s, zie Technisch overzicht) LZ 46600 € 149,99*   

Afwerkingslijst varioControl - 90 cm - inox
LZ 49750 € 61,99* 

LZ 49650 € 61,99* 

Afwerkingslijst varioControl - 60 cm - inox LZ 46750 € 51,99* 

Design afwerkingslijst - 90 cm LZ 49850 € 149,99*   

Afwerkingslijst - 90 cm - inox LZ 49550 € 51,99*  

Afwerkingslijst - 90 cm - wit LZ 49520 € 99,99*   

Afwerkingslijst - 90 cm - zwart LZ 49560 € 99,99*   

Design afwerkingslijst - 60 cm LZ 46850 € 129,99*  

Afwerkingslijst - 60 cm - inox LZ 46550 € 46,99*   

Afwerkingslijst - 60 cm - wit LZ 46520 € 79,99*   

Afwerkingslijst - 60 cm - zwart LZ 46560 € 79,99*   
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LZ 46830 LZ 46810 LZ 10 ITP00

cleanAir-set voor 
uitschuifbare 
dampkap

cleanAir-
koolstoffilter voor 
uitschuifbare 
dampkap

Regenereerbare 
koolstoffilter voor 
cleanAir-set (tot 
10 jaar)

LZ 45650 - LZ 45450 LZ 45610  LZ 45510

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor uitschuifbare 
dampkap

Actieve 
koolstoffilter voor 
uitschuifbare 
dampkap

Actieve 
koolstoffilter voor 
uitschuifbare 
dampkap

LZ 49200 LZ 49600 LZ 46600

Montageset voor 
uitschuifbare 
dampkap van
90 cm breedte

Neerlaatkader 
voor uitschuifbare 
dampkap van
90 cm breedte

Neerlaatkader 
voor uitschuifbare 
dampkap van
60 cm breedte

LZ 49750 - LZ 46750 LZ 49650 LZ 49850 - LZ 46850

Afwerkingslijst 
varioControl
LZ 49750: 90 cm
LZ 46750: 60 cm

Afwerkingslijst-
varioControl 90 cm

Design 
afwerkingslijst
LZ 49850: 90 cm
LZ 46850: 60 cm

LZ 49550 - LZ 49520 - LZ 49560 LZ 46550 - LZ 46520 - LZ 46560

Afwerkingslijst
90 cm breedte
LZ 49550: inox
LZ 49520: wit
LZ 49560: zwart

Afwerkingslijst
60 cm breedte
LZ 46550: inox
LZ 46520: wit
LZ 46560: zwart
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Toebehoren

             Referenties van decoratieve 
wanddampkappen

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen fl atDesign headFree

cleanAir-set 
(schema’s zie Technish overzicht)

LZ 10AXC50 € 269,99*          

LZ 57000 € 269,99*    

LZ 57300 € 299,99*      

Geintegreerde cleanAir-set
LZ 10FXI00 € 99,99*    

LZ 10FXI05 € 99,99*      

Geintegreerde cleanAir-set –
regenereerbaar

LZ 10FXJ00 € 399,99*    

LZ 10FXJ05 € 399,99*      

cleanAir-koolstoffi lter LZ 56200 € 49,99*                    

Regenereerbare koolstoffi lter voor 
cleanAir-set

LZ 00XXP00 € 299,99*                    

Standaardset voor 
kringloopwerking

(LZ 10DXU00: niet afgebeeld)

LZ 10AKU00 € 139,99*      

LZ 10AFU00 € 139,99*    

LZ 10DXU00 € 49,99*    

LZ 52750 € 49,99*  

LZ 53450 € 49,99*       

Standaardset voor kringloop-
werking (zonder schouw)

LZ 10AKT00 € 139,99*      

LZ 10AFT00 € 139,99*    

Actieve koolstoffi lter

(LZ 10DXA00: niet afgebeeld) 
 

LZ 10AKA00 € 79,99*      

LZ 10AFA00 € 79,99*    

LZ 10DXA00 € 29,99*    

LZ 52751 € 29,99*  

LZ 53451 € 29,99*      

Regenereerbare set voor 
kringloopwerking

LZ 10AKS00 € 379,99*      

LZ 10AFS00 € 379,99*    

Regenereerbare set voor kring-loo-
pwerking (zonder schouw)

LZ 10AKR00 € 379,99*      

LZ 10AFR00 € 379,99*    

Inox achterwand (niet afgebeeld)
(HxBxD): 65 x 90 x 1 cm
(schema’s zie Technish overzicht)

LZ 50960 € 108,99*    
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  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen. 
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            Referenties van decoratieve 
plafond- en eilanddampkappen

Toebehoren voor decoratieve dampkappen voor plafond voor eiland

cleanAir-set 
(schema’s zie Technish overzicht)

inox LZ 20JCC50 € 399,99*   

wit LZ 20JCC20 € 399,99*   

LZ 57600 € 349,99*    

Regenereerbare cleanAir-set 
(schema’s zie Technish overzicht)

inox LZ 20JCD50 € 669,99*   

wit LZ 20JCD20 € 669,99*   

cleanAir-koolstoffi lter LZ 56200 € 49,99*       

Regenereerbare koolstoffilter 
voor cleanAir-set

LZ 00XXP00 € 299,99*       

Standaardset (kringloopwerking) LZ 53850 € 49,99*    

Actieve koolstoffi lter  LZ 53451 € 29,99*    

Regenereerbare fi lter voor 
decoratieve afvoergroep - 
Plug & Play
(niet afgebeeld)

LZ 57P30 € 309,99* 

LZ 57P20 € 269,99* 

LZ 57P10 € 309,99* 

LZ 57P00 € 269,99* 

Frame-kabelgeleider
LZ 55704 € 19,99*  

LZ 55703 € 19,99*  
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LZ 10AXC50  LZ 20JCD2
50 - LZ 20JCC 2

50   LZ 57000

cleanAir-set voor 
wanddampkap 
flatDesign en
headFree

cleanAir-set 
voor decoratieve 
afvoergroep 
(plafonddampkap) –
regenereerbaar of 
niet, wit of inox

cleanAir-set voor 
wanddampkap

LZ 57300 LZ 57600 LZ 10FXI00 - LZ 10FXI05

cleanAir-set voor 
wanddampkap

cleanAir-set voor 
eilanddampkap

Geintegreerde 
cleanAir-set voor 
wanddampkap

LZ 10FXJ00 - LZ 10FXJ 05 LZ 56200  LZ 00XXP00

Geintegreerde 
cleanAir-set voor 
wanddampkap – 
regenereerbaar

cleanAir-
koolstoffilter

Regenereerbare 
koolstoffilter voor 
cleanAir-set (tot 
10 jaar)

LZ 10AKU 00 - LZ 10AFU00 LZ 10AKT00 - LZ 10AFT00 LZ10AKS00 - LZ10AFS00

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor wanddampkap 
flatDesign en
headFree

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor wanddampkap 
flatDesign en
headFree (zonder 
schouw)

Regenereerbare set 
voor kringloop-
werking voor wand-
dampkap flatDesign 
en headFree (tot
10 jaar)

LZ10AKR00 - LZ10AFR00 LZ 52750 LZ 53250 - LZ 53450 - LZ 53850

Regenereerbare set 
voor kringloop-
werking voor damp-
kap flatDesign en 
headFree - zonder 
schouw (tot 10 jaar)

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor wanddampkap

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor wanddampkap 
(LZ 53250/450) en 
eilanddampkap 
(LZ 53850)

LZ 55750 LZ 10AKA00 - LZ 10AFA00 LZ 52751

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor afvoergroep

Actieve 
koolstoffilters voor 
wanddampkap 
flatDesign en 
headFree

Actieve 
koolstoffilters voor 
wanddampkap

LZ 53251 - LZ 53451 LZ 55651 LZ 73050

Actieve 
koolstoffilter voor 
wanddampkap en 
eilanddampkap

Actieve 
koolstoffilters voor 
wanddampkap en 
afvoergroep

Actieve 
koolstoffilter voor 
afvoergroep

LZ 27001 LZ 55703 - LZ 55704 LZ 75956

Actieve 
koolstoffilter voor
onderbouw-
dampkap

Frame-kabel-
geleider voor 
decoratieve afvoer-
groep Plug & Play 
(plafonddapkap)

Infrarood afstands-
bediening voor 
afvoergroep

(1 x alkaline batterij 
23AE / 12 V inbegrepen) 

 

Toebehoren
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Ventilatiekanalen in inox
Verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van
het type dampkap). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking. 

Meer info en schema’s, zie Technisch overzicht
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Vroeger was een koelkast alleen 
maar koud. Vandaag is zij uw partner.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntieklasse A+++.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar – koeltoestellen kennen nooit rust. Ze zijn dan ook verant-
woordelijk voor zo’n 21% van het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik. De moeite dus 
om voor de beste energie-efficiëntieklasse te kiezen als u zich een nieuw toestel aanschaft.

Sinds 1998 is het gemiddelde energieverbruik van onze koelkasten en diepvriezers met meer 
dan 73% gedaald. Een besparing die oa. te danken is aan de ontwikkeling van nieuwe, zuinige 
compressoren. Niet te verwonderen dus dat ook de nieuwe koelkasten en diepvriezers de en-
ergie-efficiëntieklassen A++ en A+++ bereiken, waardoor er een energiebesparing tot 47,6 % is 
tegenover een toestel met label A+.

Koelkasten en diepvriezers die de versheid van uw  voeding garanderen, zijn de 
norm geworden. Dat betekent echter niet dat u genoegen moet nemen met een 
standaard toestel. 

Siemens biedt een uitgebreid gamma inbouwkoelkasten aan die aansluiten bij 
elke behoefte en keuken. Van 88 cm tot 177,5 cm, ééndeurskoelkast met of 
zonder diepvriesgedeelte, of een tweedeurs koel-vries-combinatie, met energie-
label A++ of A+++, met lowFrost of noFrost, met een hyperFresh premium of 
hyperFresh plus vershoudlade, … 
Dankzij de ruime keuze aan Siemens innovaties vindt u het toestel dat aan uw 
specifieke behoeften voldoet. 

Van 2003 tot 2018 is er een 
constante evolutie van
het energieverbruik van de 
Siemens-koeltoestellen.

Verbruikswaarden (bepaald door een standaard-
programma) van de *: KI 41RAD30, **: GI 21VAD30, 
***: KG 39FSB45 vergeleken met de verbruiks-
waarden (bepaald door een standaardprogramma) 
van vergelijkbare Siemens-toestellen uit 2003. 
(Niet alle vermelde referenties zijn in België beschikbaar)

Energieverbruik voor 100 liter 
in 24 uur

 Diepvriezers**Koelkasten*

0,49 kWu 0,48 kWu

0,20 kWu 0,15 kWu

  Combinaties***

0,55 kWu

0,14 kWu

tot 

      − 75%
tot 

      − 59%
tot 

      − 69%

2003 20032018 2018 2003 2018
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L’in
pou

Driemaal langer vers: hyperFresh premium 0°C.

Geniet van heerlijke versheid tot wel driemaal 
langer dankzij hyperFresh premium 0°C. 
Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn 
kritieke elementen in de bewaring van voedings-
middelen. De individueel regelbare vochtigheids-
graad in de hyperFresh premium-laden, zorgt 
voor optimale bewaar omstandigheden. 
Met de nieuwe selectieknop selecteert u immers 
de correcte vochtigheidsgraad op basis van het 
type fruit en groenten dat  u wilt bewaren. 
Ook vlees en vis worden op de perfecte temperatuur bewaard. De voedingsmiddelen blijven tot driemaal 
langer vers en essentiële vitaminen en voedingsstoffen blijven behouden. 
Daarnaast zorgen de afzonderlijke laden er ook voor dat onaangename geurtjes niet overgedragen worden 
op andere voedingsmiddelen.

Tweemaal langer vers: hyperFresh plus.

De nieuwe hyperFresh plus-lade ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat uw voedsel in 
optimale omstandigheden wordt bewaard. Zo blijft alles opmerkelijk langer vers. Fruit of groenten? Maak 
gewoon uw keuze en de luchtvochtigheid wordt aangepast.

Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in gebruik, geniet u langer van ultieme versheid. Zowel de 
vorm als de functie werden ontwikkeld om een uitstekende omgeving te creëren voor uw fruit en groenten. 
U geniet dus van een betere kwaliteit en versheid, die u kunt zien, voelen en proeven.

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
Plus

hyperFreshhyperFresh

hyperFresh premium Koud

Salade 10 3

Perzik  34 12

Asperges 14 3

Koolraap 60 7

Kipfi let  6 2

Rund 7 2

Bewaartijd in dagen. (Afhankelijk van de versheid van de voeding in de lade.)
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nnovation technique 
ur une cuisine sans peine.

Vers, super vers, hyperFresh. 
De koeltechnieken van Siemens.

Driemaal langer vers Tweemaal langer vers Langere versheid

hyperFresh premium hyperFresh plus hyperFresh 

Temperatuur Constant rond 0°C 2 à 4°C kouder dan in de koelkast 2 à 4°C kouder dan in de koelkast

Vochtigheids-
graad

Regel de vochtigheidsgraad met 
een selectieknop op basis van het 
type voeding  

Een regulator past de vochtigheids-
graad aan op basis van het type 
voeding  

Regel de vochtigheidsgraad met 
een cursor op basis van het type 
voeding  

Aanbevolen 
voedingsstoffen 

Droge zone:
lage vochtigheidsgraad voor vlees, 
vis en eieren

Vochtige zone:
hoge vochtigheidsgraad voor 
groenten en fruit

Groenten en fruit Groenten en fruit

Uw voordeel

Door hun specifi eke behoud 
blijft uw voeding tot driemaal 
langer vers in de hyperFresh 
premium-laden

Dankzij de regelbare vochtigheids-
graad blijven uw groenten en 
fruit tweemaal langer vers in de 
hyperFresh plus-lade

De regelbare vochtigheidsgraad 
in de hyperFresh-lade zorgt ervoor 
dat uw groenten en fruit langer 
vers blijven

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
Plus hyperFreshhyperFresh

Met het nieuwe hyperFresh-systeem bewaart u uw voedsel in 
de beste omstandigheden. 

De sensoren in de koelkast garanderen een constante binnen-
temperatuur en zowel de temperatuur (voor vlees & vis) als 
de luchtvochtigheid (voor fruit & groenten) kunnen individueel 
aangepast worden.
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Of het nu gaat om 
innoverende koeltechniek 
of om een intelligente 
indeling van de ruimte, om 
het meest geavanceerde 
bedieningscomfort of om 
het hyperFresh premium-
gedeelte, bij coolConcept 
gaan hogere prestaties en 
een grotere energie-
efficiëntie perfect samen.

Integreerbare coolConcept – Koelkasten 177,5 cm

KI 40FP60    iQ700 KI 42FP60    iQ700

Koelkast hyperFresh premium met 
diepvriezer - 177,5 cm - Vaste deur  

Koelkast hyperFresh premium 
177,5 cm - Vaste deur
 

KI 40FP60  € 2.029,99* KI 42FP60 € 1.979,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 229 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 284 liter waarvan

- 27 liter vriesgedeelte 4
- 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 77 liter hyperFresh premium  

• Energieklasse A++1): 133 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 302 liter waarvan

- 225 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 77 liter hyperFresh premium  

Uitrusting • Elektronisch regelbaar via touchControl • Akoestisch alarm bij geopende deur 
• softClose Door • Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel

• Elektronisch gescheiden temperatuur-
regeling, leesbaar via LED

• Elektronische temperatuurregeling, 
leesbaar via LED

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 2 legplateaus uit veiligheidsglas in de 

hoogte verstelbaar, waarvan 1 met 
easyLift

• 3 laden volledig telescopisch – 
1 dividerBox – Boter- en kaasvak 

• 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep 
met regelbare houder en 3 met easyLift

• LED verlichting 

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• Dynamische koeling door ventilator
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas in de 

hoogte verstelbaar, waarvan 1 met 
easyLift

• 4 laden volledig telescopisch – 
1 dividerBox – Boter- en kaasvak 

• 4 deurvakjes, waarvan 1 extreem diep 
met regelbare houder en 3 met easyLift

• LED verlichting

hyperFresh
premium 
0°C-
gedeelte

•  1 “vochtige” lade met vochtigheids-
regeling en 2 “droge” laden beide 
met gegolfde bodem en volledig 
telescopisch – airfreshFilter

• LED-verlichting

•  1 “vochtige” lade met vochtigheids-
regeling en 2 “droge” laden beide 
met gegolfde bodem en volledig 
telescopisch – airfreshFilter

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Rooster in de hoogte verstelbaar

Inbouw • Motor in de sokkel • Motor in de sokkel 
• Combineerbaar in Side-by-Side met 

de diepvriezer GI 38NP60

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

   

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

Nouveau design des tiroirs. 
La zone vitaFresh s’appelle maintenant zone hyperFresh premium 0°C. *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Zo doeltreffend is de 
innoverende coolConcept-
koeltechniek.

De uiterst flexibele koelkring 
en de intelligente elektronica 
zorgen voor een grotere 
doeltreffendheid en energie-
efficiëntie bij het koelen. 
De compressor-techniek en 
het ventilatie-systeem werden 
in de sokkel geïntegreerd. 
Dit biedt het uiterst interessante 
voordeel dat de koelruimte 
binnenin vergroot omdat de 
ventilatie- en compressor-
systemen achteraan verdwijnen. 
Zo kan de vrijge-komen ruimte 
bijvoorbeeld voor de nieuwe, 
diepere groenteladen worden 
benut. Resultaat: een nog 
grotere energie-efficiëntie.

Daarenboven zijn de 
coolConcept-toestellen met 
hun zeer efficiënte compressor-
technologie en hun optimale 
isolatie bijzonder energiezuinig 
en behoren ze zo tot de energie-
efficiëntieklasse A++. Dit levert 
een besparing tot 21,4 % op 
tegenover een toestel met 
label A+. 

Eenvoudig en snel aan te 
passen: de in de hoogte 
verstelbare glazen easyLift-
legger en -deurvakken.

Met de in de hoogte verstelbare 
glazen easyLift-legger en -deur-
vakken kunt u de binnenruimte 
snel en eenvoudig aan uw 
exacte behoeften aanpassen. 
En dit ook volledig beladen, 
zonder vervelend in- en uit-
laden van de leggers en de 
deurvakken. 
Met één hand kunt u de hoogte 
van de legger tot max. 6 cm 
aanpassen met behulp van de 
hendel.

Integreerbare coolConcept – Diepvriezers 177,5 cm en 140 cm 

GI 38NP60    iQ700 GI 25NP60    iQ700

Diepvriezer noFrost  
177,5 cm - Vaste deur 

Diepvriezer noFrost 
140 cm - Vaste deur 

GI 38NP60 € 1.979,99* GI 25NP60  € 1.609,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 242 kWu/jaar
•  noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 210 liter 4 
• Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur

• Energieklasse A++1): 207 kWu/jaar
•  noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 156 liter 4
• Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur

Uitrusting • Elektronisch regelbaar via touchControl
• Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
• Optisch en akoestisch alarm 
• softClose Door • Deuropeningshulp • Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel

Koelgedeelte

hyperFresh
premium 
0°C-
gedeelte

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• varioZone
• 6 uitneembare legplateaus uit veilig-

heidsglas tussen de diepvriesladen 
• 2 intensieve vriesvakken met 

transparante klapdeur 
• 5 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox
• IJsblokjesschaal – Diepvriesbewaar-

kalender
• LED-verlichting

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• varioZone
• 5 uitneembare legplateaus uit veilig-

heidsglas tussen de diepvriesladen
• 1 intensief vriesvak met transparante 

klapdeur
• 4 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox
• IJsblokjesschaal – Diepvriesbewaar-

kalender
• LED-verlichting

Inbouw • Motor in de sokkel
• Combineerbaar in Side-by-Side met 

de koelkast KI 42FP60

• Motor in de sokkel 

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de 
instellingen van uw koel-vriescombinatie waar en wanneer u maar wilt.
Meer informatie, zie p. 8 en 9.

coolEfficiency. Technologie voor 
een maximale bescherming van uw 
levensmiddelen.

Your 
household 
in one app.
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Nooit meer ontdooien: 
noFrost-technologie.

In koeltoestellen met noFrost-
technologie zorgt een circulatie-
systeem ervoor dat de lucht-
vochtigheid uit de koelruimte 
naar een externe verdampings-
schaal geleid wordt. Het toestel 
zal zichzelf ook regelmatig ont-
dooien, zonder dat het hiervoor 
manueel uitgeschakeld moet 
worden. 
Het gevolg: de binnenlucht 
blijft aangenaam droog en er is 
geen ijsvorming op de binnen-
wanden van het toestel of rijpaf-
zetting op de voedingsmid-
delen. Bovendien blijft het 
energieverbruik altijd op het-
zelfde lage niveau.  

lowFrost: 
minder vaak ontdooien.

Als ijs- en rijpafzettingen zich 
ophopen, gaan koeltoestellen 
meer stroom verbruiken. 
Dankzij de innovatieve lowFrost-
technologie, inclusief het spe-
ciale “wraparound” verdamp-
ingssysteem, is de eventuele ijs- 
of rijplaag niet alleen dunner 
en gelijkmatiger maar verloopt 
het ontdooien ook sneller. 

varioZone: het vriesvak voor 
uw hoogstpersoonlijke plaats-
behoeften.

De binnenruimte van de 
Siemens vriestoestellen kan 
overeenkomstig uw specifieke 
plaatsbehoeften ingericht en 
aangepast worden. Zo kunnen 
alle vriesvakken en glazen 
leggers makkelijk uitgenomen 
en teruggeplaatst worden. 
Ideaal wanneer u extra veel 
hoogte nodig heeft, b.v. om 
een bruidstaart op te bergen.

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare koelkasten combi-bottom noFrost 177,5 cm

KI 86NVF30   iQ300 KI 86NVS30   iQ300

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Mobiele deur 

KI 86NVF30  € 1.299,99* KI 86NVS30 € 1.249,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 222 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan

- 188 liter koelgedeelte  
- 67 liter vriesgedeelte 4

• Energieklasse A++1): 222 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan

- 188 liter koelgedeelte  
- 67 liter vriesgedeelte 4

Uitrusting •  noFrost-techniek
• Elektronische, tot op de graad 

nauwkeurige temperatuurregeling
• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur

•  noFrost-techniek
• Elektronische, tot op de graad 

nauwkeurige temperatuurregeling
• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• varioZone 
• 3 transparante diepvriesladen, waar-

van 1 bigBox

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• varioZone 
• 3 transparante diepvriesladen, waar-

van 1 bigBox

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder 
• Koude accumulator 

• IJsblokjesschaal • Eierhouder 
• Koude accumulator 

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm

KI 86SHD40    iQ500 KI 86SA . 30    iQ500 KI 87SAD30    iQ500

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

KI 86SHD40  € 1.699,99* KI 86SAD30  € 1.299,99*
KI 86SAF30 € 1.199,99*

KI 87SAD30 € 1.299,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+++1): 151 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 260 liter waarvan

- 186 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 74 liter vriesgedeelte 4

• Energieklasse A++1): 218 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 265 liter waarvan

- 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 74 liter vriesgedeelte 4

• Energieklasse A++1): 225 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 270 liter waarvan

- 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 61 liter vriesgedeelte 4

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Temperatuur digitaal regelbaar   
en controleerbaar voor iedere zone 
afzonderlijk

• freshSense - constante temperatuur 
• Vakantie-mode
• Alarmtoon bij open deur
• Optisch en akoestisch alarmsysteem  

met memory-functie
• softClose Door
• Home Connect ready2) 

• Elektronische display touchControl - 
Temperatuur digitaal regelbaar   
en controleerbaar voor iedere zone 
afzonderlijk 

• freshSense - constante temperatuur 
• Vakantie-mode
• Alarmtoon bij open deur
• Optisch en akoestisch alarmsysteem  

met memory-functie
•  Alleen voor KI 86SAD30:

softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Temperatuur digitaal regelbaar   
en controleerbaar voor iedere zone 
afzonderlijk 

• freshSense - constante temperatuur 
• Vakantie-mode
• Alarmtoon bij open deur
• Optisch en akoestisch alarmsysteem  

met memory-functie
• softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• Dynamische koeling met airFreshfilter
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• varioZone 
• 3 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• varioZone 
• 3 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• varioZone 
• 2 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • 2 eierhouders 
• 2 koude accumulatoren

• IJsblokjesschaal • 2 eierhouders 
• 2 koude accumulatoren

• IJsblokjesschaal • 2 eierhouders  
• 2 koude accumulatoren

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 177,5 x 56 x 55 cm 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

 
ALLEEN VOOR
KI 86SAD30
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Bediening op afstand met toebehoren in optie: KS 10ZHC00 (wifi -aansluitingskit) - € 44,99**

Your 
household 
in one app.
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KI 86VVF30    iQ300 KI 87VVF30    iQ300 KI 77SAF30    iQ500

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koel-vriescombinatie  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koel-vriescombinatie  
158 cm - coolEfficiency - Vaste deur
 

KI 86VVF30  € 1.039,99* KI 87VVF30  € 1.039,99* KI 77SAF30 € 1.039,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 231 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 267 liter waarvan

- 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 76 liter vriesgedeelte 4

• Energieklasse A++1): 227 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 272 liter waarvan

- 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 63 liter vriesgedeelte 4

• Energieklasse A++1): 201 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 230 liter waarvan

- 169 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) 
- 61 liter vriesgedeelte 4

Uitrusting • Elektronische temperatuurregeling, 
leesbaar via LED

• freshSense - constante temperatuur 

• Elektronische temperatuurregeling, 
leesbaar via LED

• freshSense - constante temperatuur 

• Elektronische display touchControl - 
Temperatuur digitaal regelbaar   
en controleerbaar voor iedere zone 
afzonderlijk 

• freshSense - constante temperatuur 
• Vakantie-mode
• Alarmtoon bij open deur
• Optisch en akoestisch alarmsysteem  

met memory-functie

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 5  legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 4 in de hoogte verstelbaar 
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas 

(3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• varioZone 
• 3 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• varioZone 
• 2 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• varioZone 
• 2 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 bigBox 

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder 
• Koude accumulator 

• IJsblokjesschaal • Eierhouder 
• Koude accumulator 

• IJsblokjesschaal • 2 eierhouders 
• 2 koude accumulatoren

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 177,5 x 56 x 55 cm 158 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm en 158 cm

hyperFresh
Plus
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.



170  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

KI 28DA20   iQ300 KI 26DA30   iQ300

Koel-vriescombinatie  
158 cm - Mobiele deur 

Koel-vriescombinatie  
145 cm - Mobiele deur

KI 28DA20 € 989,99* KI 26DA30 € 969,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+1): 256 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan

- 41 liter vriesgedeelte 4
- 214 liter koelgedeelte 

• Energieklasse A++1): 193 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 229 liter waarvan

- 41 liter vriesgedeelte 4
- 188 liter koelgedeelte 

Uitrusting • Elektronische temperatuurregeling, 
leesbaar via LED

• Onderhoudsvriendelijke zijwanden

• Elektronische temperatuurregeling, 
leesbaar via LED

• Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 
1 deelbaar

• Extra uitschuiflade
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• Variable binnendeur met boter- en 

kaasvak
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 
1 deelbaar

• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 
bodem

• Variable binnendeur met boter- en 
kaasvak

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• 1 rooster in de hoogte verstelbaar

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• 1 rooster in de hoogte verstelbaar

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • 2 eierhouders • IJsblokjesschaal • 2 eierhouders

Afmetingen 
nis (HxBxD)

158 x 56 x 55 cm 145 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

Integreerbare koelkasten combi-top 158 cm en 145 cm

Mobiele deur / Glijbevestigingstechniek

Vaste deur / Vlakscharniertechniek

 Koelkast

 Koelkast

Scharnier van
de koelkast

 Scharnier van
de koelkast

 Scharnier van
het meubel

  Vast
Aanhechtingspunt

Glijscharnier

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

Vaste deur of mobiele deur.

Voor de meubeldeurmontage 
bestaan er 2 mogelijkheden: 
de vlakscharnier- (vaste deur) 
en de glijbevestigingstechniek 
(mobiele deur).
Bij de vlakscharniertechniek 
kan u de deur tot 115° openen. 
U kan deze hoek echter ook tot 
90° beperken.
In elk geval sluit de deur vanaf 
ca. 20° automatisch.
Extra meubelscharnieren heeft 
u niet meer nodig, want de 
toestellen en de meubeldeur 
zijn vast met elkaar verbonden.
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Siemens biedt een uitgebreid gamma aan ééndeurskoelkasten. 
Van 88 cm tot 177,5 cm, met of zonder diepvriesgedeelte, met of zonder coolEfficiency-comfort 
of hyperFresh premium-zone, met een energielabel A++ of A+++...
Voor een ééndeurskoelkast op maat. 

Integreerbare ééndeurskoelkasten voor 
een nis van 88 cm tot 177,5 cm hoog. 
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KI 82LAD40   iQ500 KI 82LA . 30   iQ500

Koelkast met diepvriezer  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur  

Réfrigérateur avec surgélateur  
177,5 cm - coolEfficiency - Porte fixe 

KI 82LAD40  € 1.499,99* KI 82LAD30  € 1.299,99*
KI 82LAF30  € 1.149,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+++1): 146 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 285 liter waarvan

- 34 liter vriesgedeelte 4
- 251 liter koelgedeelte

• Energieklasse A++1): 209 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 286 liter waarvan

- 34 liter vriesgedeelte 4
- 252 liter koelgedeelte   

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling 

• freshSense - constante temperatuur
• powerVentilation met airfreshFilter
• Alarmtoon bij open deur
• softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 82LAD30: softClose Door

 

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische

uitschakeling
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade op telescopische 
rails met vochtigheidsregeling

• Telescopische freshBox - groentelade 
met gegolfde bodem

• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische

uitschakeling 
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade op telescopische 
rails met vochtigheidsregeling

• Telescopische freshBox - groentelade 
met gegolfde bodem

• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Vriesvak met klapdeur
• 1 verwijderbaar legplateau uit 

veiligheidsglas

• Vriesvak met klapdeur
• 1 verwijderbaar legplateau uit 

veiligheidsglas

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • 2 eierhouders • IJsblokjesschaal • 2 eierhouders 

Inbouw

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

 
ALLEEN VOOR
KI 82LAD30 

Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm

Flexibel instelbaar voor elk 
gebruik: de varioShelf.

De varioShelf bestaat uit twee 
afzonderlijke 14 cm diepe 
leggers, die variabel aan uw 
specifieke bewaringsbehoeften 
aan te passen zijn. 
Naast elkaar geplaatst vormen 
beide delen samen één grote 
legger. Wanneer de voorste 
glazen plaat onder de achterste 
wordt geschoven, ontstaat er 
vooraan meer plaats voor bij-
zonder hoge koelwaren.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm en 158 cm

KI 81RA . 30   iQ500 KI 72LA . 30   iQ500

Koelkast   
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur  
 

Koelkast met diepvriezer  
158 cm - coolEfficiency - Vaste deur  

KI 81RAD30  € 1.239,99*
KI 81RAF30  € 1.039,99*

KI 72LAD30  € 1.199,99*
KI 72LAF30  € 1.039,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 116 kWu/jaar
• Netto-inhoud: 319 liter  

• Energieklasse A++1): 196 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 248 liter waarvan

- 34 liter vriesgedeelte 4
- 214 liter koelgedeelte   

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• powerVentilation met airfreshFilter 
• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 81RAD30: softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 72LAD30: softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 7 legplateaus uit veiligheidsglas 

(6 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 2 easyAccess shelves

• Verchroomde flessenhouder
•  hyperFresh plus-lade op telescopische 

rails met vochtigheidsregeling
• Telescopische freshBox - groentelade 

met gegolfde bodem
• 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter 

en kaas
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische

uitschakeling 
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas 

(3 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade op telescopische 
rails met vochtigheidsregeling

• Telescopische freshBox - groentelade 
met gegolfde bodem

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Vriesvak met klapdeur
• 1 verwijderbaar legplateau uit 

veiligheidsglas

Toebehoren 
meegeleverd

• 2 eierhouders • IJsblokjesschaal • 2 eierhouders  

Inbouw Combineerbaar met GI 81NAC30, 
diepvriezer 177,5 cm (zie p. 186) 

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55 cm 158 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

   

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

 
modularFit

 
ALLEEN VOOR
KI 81RAD30 

 
ALLEEN VOOR
KI 72LAD30 

Alles meteen binnen hand-
bereik: de easyAccess shelf.

Voor meer comfort bij het 
in- en uitladen van voedings-
middelen kunnen de robuuste 
glazen leggers d.m.v. profiel-
glijders tot 15 cm worden 
uitgetrokken – lichtlopend en 
stabiel, zelfs volledig beladen. 
Zo bewaart u steeds een 
perfect overzicht.

Een constante temperatuur 
dankzij freshSense.

Meerdere sensoren in uw 
koelkast zorgen voor een 
intelligent temperatuurmeting-
systeem.
De temperatuur wordt gere-
geld aangepast voor de beste 
resultaten. Wat ideaal is voor 
een laag stroomverbruik.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Integreerbare koelkasten hyperFresh premium 0°C 140 cm

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

KI 52FAD30   iQ700 KI 51FAD30   iQ700

Koelkast hyperFresh premium 
met diepvriezer 
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast hyperFresh premium
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur

KI 52FAD30 € 1.349,99* KI 51FAD30 € 1.299,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 196 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 204 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 130 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 59 liter hyperFresh premium  

• Energieklasse A++1): 124 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 222 liter waarvan

- 163 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 59 liter hyperFresh premium  

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met auto. uitschakeling
• 4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en 

in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met auto. uitschakeling
• 5 legplateaus (4 uit veiligheidsglas en 

in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

hyperFresh
premium 0°C-
gedeelte

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten 
met vochtigheidsregeling op telesco-
pische rails  

•  “Droge” zone voor vis en vlees op 
telescopische rails  

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten 
met vochtigheidsregeling op telesco-
pische rails  

•  “Droge” zone voor vis en vlees op 
telescopische rails  

Diepvries-
gedeelte

• Vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder
• Bewaardoos met deksel 

• Eierhouder
• Bewaardoos met deksel 

Inbouw Combineerbaar met integreerbare 
diepvriezer 72 cm (zie p. 186) 

Afmetingen 
nis (HxBxD)

140 x 56 x 55 cm 140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

 
modularFit

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Voedingsmiddelen tot 
driemaal langer vers dankzij 
de geoptimaliseerde 
hyperFresh premium 0°C-
laden.

Zowel temperatuur als vochtig-
heidsgraad zijn kritieke 
elementen in de bewaring van 
voedingsmiddelen. 
Uitgerust met een nieuw 
ontwikkelde koelkring, biedt 
de hyperFresh premium-zone 
twee speciale compartimenten 
met een temperatuur van 0°C. 
De “vochtige” hyperFresh 
premium-lade met een maxi-
male luchtvochtigheid is ideaal 
voor fruit en groenten. De lade 
is trouwens uitgerust met een 
regelaar die toelaat de vochtig-
heid te regelen naargelang er 
groenten, fruit of een combi-
natie van beide in de lade 
bewaard worden. 
De tweede “droge” hyperFresh 
premium-lade perfect is voor 
vis en vlees.

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC
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Integreerbare koelkasten 140 cm

KI 52LAD . 0   iQ700 KI 51RAD . 0   iQ700

Koelkast met diepvriezer 
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast  
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur

KI 52LAD40 - A+++ € 1.249,99*
KI 52LAD30 - A++ € 1.139,99*

KI 51RAD40 - A+++ € 1.249,99*
KI 51RAD30 - A++ € 1.099,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse:
KI 52LAD40 - A+++1): 122 kWu/jaar
KI 52LAD30 - A++1): 183 kWu/jaar

• Totale netto-inhoud: 228 liter waarvan
- 15 liter vriesgedeelte 4
- 213 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)

• Energieklasse:
KI 51RAD40 - A+++1): 72 kWu/jaar
KI 51RAD30 - A++1): 109 kWu/jaar

• Totale netto-inhoud: 247 liter 
(+4 tot +8°C) 

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met gegolfde 
bodem en vochtigheidsregeling 

• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(5 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met gegolfde 
bodem en vochtigheidsregeling  

• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• 1 vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare 
diepvriezer 72 cm (zie p. 186) 

Afmetingen 
nis (HxBxD)

140 x 56 x 55 cm 140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

 
modularFit

hyperFresh
Plus

KI 51RAD30 KI 52LAD30 KI 51RAD40 KI 52LAD40 

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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hyperFresh plus: groenten en 
fruit twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er 
twee keer langer vers. 
Een bediening laat u toe de 
vochtigheid binnen de lade te 
regelen, waardoor er een 
constante omgeving met opti-
male vochtigheid en minimale 
temperatuurschommelingen 
wordt gecreëerd. 
Bovendien wordt het conden-
satiewater dankzij de gegolfde 
structuur van de bodem op 
optimale wijze opgevangen. 
Zo behouden de voedingsmid-
delen hun vitaminen, versheid, 
smaak, textuur en kleur alsof u 
ze net gekocht heeft.

hyperFresh
Plus
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Integreerbare koelkasten hyperFresh premium 0°C 122,5 cm

KI 42FAD30   iQ700 KI 41FAD30   iQ700

Koelkast hyperFresh premium 
met diepvriezer 
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast hyperFresh premium
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

KI 42FAD30 € 1.299,99* KI 41FAD30 € 1.249,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 184 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 169 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 95 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 59 liter hyperFresh premium

• Energieklasse A++1): 120 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 187 liter waarvan

- 128 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)
- 59 liter hyperFresh premium

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met auto. uitschakeling
• 3 legplateaus (2 uit veiligheidsglas en 

in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

• 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met auto. uitschakeling
• 4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en 

in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

• 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

hyperFresh
premium 0°C-
gedeelte

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten 
met vochtigheidsregeling op telesco-
pische rails  

•  “Droge” zone voor vis en vlees op 
telescopische rails  

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten 
met vochtigheidsregeling op telesco-
pische rails  

•  “Droge” zone voor vis en vlees op 
telescopische rails  

Diepvries-
gedeelte

• Vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder
• Bewaardoos met deksel 

• Eierhouder
• Bewaardoos met deksel 

Inbouw Combineerbaar met integreerbare diep-
vriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 186) 

Afmetingen 
nis (HxBxD)

122,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

   

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

 
modularFit

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

De technologieën en het 
comfort van coolEfficiency 
zijn ook beschikbaar voor 
koelkasten van 122,5 cm, 
102,5 cm en 88 cm hoog 
voor een maximale 
bescherming van uw 
levensmiddelen in de 
beste omstandigheden.

freshSense.

Altijd een constante tempera-
tuur dankzij meerdere sensoren. 
Resultaat: een minimaal stroom-
verbruik en betere bewaring 
van uw levensmiddelen.

easyAccess shelf.

Voor meer comfort kunnen 
deze leggers in veiligheidsglas 
d.m.v. profielglijders tot 15 cm 
worden uitgetrokken.

varioShelf.

Het varioShelf-systeem bestaat 
uit twee afzonderlijke 14 cm 
diepe leggers, die variabel aan 
uw specifieke bewarings-
behoeften aan te passen zijn.

Licht in de duisternis: 
de LED-verlichting.

De binnenruimte van de toes-
tellen wordt dankzij de LED-
verlichting perfect verlicht, in 
elke hoek. 
De duurzame LED-lampjes 
volledig ingebed in de wanden, 
vergemakkelijken het schoon-
maken, nemen geen plaats en 
verspreiden diffuus licht zonder 
te verblinden.
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Integreerbare koelkasten 122,5 cm

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

KI 42LAD40   iQ500 KI 42LA . 30   iQ500

Koelkast met diepvriezer 
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast met diepvriezer 
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste 
deur

KI 42LAD40  € 1.199,99* KI 42LAD30  € 1.039,99*
KI 42LAF30  € 939,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+++1): 114 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)

• Energieklasse A++1): 172 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)   

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 42LAD30:

softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• 1 vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

• 1 vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder • IJsblokjesschaal • Eierhouder

Inbouw

Afmetingen 
nis (HxBxD)

122,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

 
ALLEEN VOOR
KI 42LAD30 

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

touchControl-display.

Deze zilverkleurige digitale 
display, duidelijk zichtbaar 
bovenaan het toestel, biedt 
een eenvoudige en innovatieve 
nauwkeurige elektronische 
regeling.

Altijd goed gesloten: 
de softClose Door.

Hoe vaak blijft de deur van 
koel- of diepvrieskasten niet op 
een kier staan? 
Dankzij de “softClose Door” 
behoort dit risico nu tot het 
verleden en wordt de deur altijd 
goed gesloten. Bovendien is er 
in alle scharnieren een dem-
ping geïntegreerd. Zo zullen 
zelfs zware deuren een hele 
levenscyclus lang makkelijk en 
zeker worden gesloten.
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Integreerbare koelkasten 122,5 cm

KI 24LV60   iQ100 KI 24LX30   iQ100 KI 41RAD40   iQ500

Koelkast met diepvriezer 
122,5 cm - Vaste deur

Koelkast met diepvriezer 
122,5 cm - Mobiele deur 

Koelkast  
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste 
deur 

KI 24LV60  € 879,99* KI 24LX30  € 779,99* KI 41RAD40  € 1.199,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 174 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan

- 17 liter vriesgedeelte 4
- 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)

• Energieklasse A++1): 174 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan

- 17 liter vriesgedeelte 4
- 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)   

• Energieklasse A+++1): 69 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 211 liter 

(+4 tot +8°C) 

Uitrusting • Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
• Verchroomde flessenhouder
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 

en kaas
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(5 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen • Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • IJsblokjesschaal • Eierhouder • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare diep-
vriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

122,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

 
modularFit
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Integreerbare koelkasten 122,5 cm

KI 41RA . 30   iQ500 KI 24RV60   iQ100 KI 24RX30   iQ100

Koelkast  
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast 
122,5 cm - Vaste deur 

Koelkast  
122,5 cm - Mobiele deur 

KI 41RAD30  € 1.039,99*
KI 41RAF30  € 899,99*

KI 24RV60  € 829,99* KI 24RX30  € 729,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 105 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 211 liter 

(+4 tot +8°C) 

• Energieklasse A++1): 103 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 221 liter 

(+4 tot +8°C)

• Energieklasse A++1): 103 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 221 liter 

(+4 tot +8°C)  

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 41RAD30:

softClose Door

• Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(5 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
• Verchroomde flessenhouder
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 

en kaas
• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • Eierhouder • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare diep-
vriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 186)

Combineerbaar met integreerbare diep-
vriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 186)

Combineerbaar met GI 18DA20, diep-
vriezer 88 cm - mobiele deur (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

122,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

 
modularFit

 
modularFit

hyperFresh
Plus

 
modularFit

ALLEEN VOOR
KI 41RAD30
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180  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare koelkasten 102,5 cm

KI 32LAD30    iQ500 KI 20LV60    iQ100 KI 31RAF30    iQ500

Koelkast met diepvriezer 
102,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast met diepvriezer 
102,5 cm - Vaste deur

Koelkast 
102,5 cm - coolEfficiency - Vaste 
deur

KI 32LAD30  € 989,99* KI 20LV60  € 829,99* KI 31RAF30  € 829,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 157 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 154 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 139 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)  

• Energieklasse A++1): 160 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 158 liter waarvan

- 17 liter vriesgedeelte 4
- 141 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)

• Energieklasse A++1): 100 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 172 liter 

(+4 tot +8°C)   

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
• softClose Door

• Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Energieklasse A++1): 100 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 172 liter 

(+4 tot +8°C)   

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(3 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(4 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• 1 vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal • Eierhouder • Eierhouder • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare diep-
vriezer 72 of 88 cm en 102,5 cm (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

102,5 x 56 x 55 cm 102,5 x 56 x 55 cm 102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

 
modularFit

hyperFresh
Plus
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KI 20RV60    iQ100 KI 22LAD40    iQ500 KI 22LA . 30    iQ500

Koelkast  
102,5 cm - Vaste deur 

Koelkast met diepvriezer 
88 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

Koelkast met diepvriezer 
88 cm - coolEfficiency - Vaste deur 

KI 20RV60  € 779,99* KI 22LAD40  € 1.089,99* KI 22LAD30  € 929,99*
KI 22LAF30  € 829,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 99 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 181 liter

 (+4 tot +8°C)

• Energieklasse A+++1): 98 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 124 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 109 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)  

• Energieklasse A++1): 148 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 124 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4
- 109 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)  

Uitrusting • Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
• softClose Door

• Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 22LAD30:

softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(2 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf  

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(2 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf  

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• 1 vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

• 1 vriesvak met klapdeur
• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • IJsblokjesschaal • Eierhouder • IJsblokjesschaal • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare 
diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

102,5 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare koelkasten 102,5 cm en 88 cm

 
modularFit

hyperFresh
Plus

hyperFresh
Plus

 
ALLEEN VOOR
KI 22LAD30 
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KI 18LV60     iQ100 KI 18LX30     iQ100 KI 21RAD40     iQ500

Koelkast met diepvriezer 
88 cm - Vaste deur  

Koelkast met diepvriezer 
88 cm - Mobiele deur  

Koelkast  
88 cm - coolEfficiency - Vaste deur

KI 18LV60  € 779,99* KI 18LX30 € 679,99* KI 21RAD40  € 1.089,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 150 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan

- 17 liter vriesgedeelte 4
- 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)  

• Energieklasse A++1): 150 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan

- 17 liter vriesgedeelte 4
- 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)

• Energieklasse A+++1): 65 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 144 liter 

(+4 tot +8°C)

Uitrusting • Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  softClose Door

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 

en kaas
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(3 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen • Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • Eierhouder • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare 
diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

88 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare koelkasten 88 cm

hyperFresh
Plus

 
modularFit
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Integreerbare koelkasten 88 cm

KI 21RA . 30    iQ500 KI 18RV60    iQ100 KI 18RX30    iQ100

Koelkast  
88 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast  
88 cm - Vaste deur

Koelkast  
88 cm - Mobiele deur   

KI 21RAD30  € 899,99*
KI 21RAF30  € 779,99*

KI 18RV60 € 729,99* KI 18RX30   € 619,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 97 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 144 liter 

(+4 tot +8°C)

• Energieklasse A++1): 96 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 150 liter 

(+4 tot +8°C)

• Energieklasse A++1): 96 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 150 liter 

(+4 tot +8°C)

Uitrusting • Elektronische display touchControl - 
Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• freshSense - constante temperatuur
• Alarmtoon bij open deur
•  Alleen voor KI 21RAD30:

softClose Door

• Onderhoudsvriendelijke zijwanden • Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Super-koelen met automatische 

uitschakeling 
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

(3 in de hoogte verstelbaar), waarvan
1 varioShelf en 1 easyAccess shelf

•  hyperFresh plus-lade met vochtig-
heidsregeling 

• 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken
• LED-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 

waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 

en kaas
• LED-verlichting

Diepvries-
gedeelte

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • Eierhouder • Eierhouder

Inbouw Combineerbaar met integreerbare 
diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 186)

Combineerbaar met integreerbare 
diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 186)

Combineerbaar met GI 18DA20, diep-
vriezer 88 cm - mobiele deur (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

88 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

 
modularFit

 
modularFit

hyperFresh
Plus

 
modularFit
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GI 81NAC 30   iQ500 GI 41NAC30    iQ500 GI 31NAC30    iQ500

Diepvriezer 
177,5 cm - Vaste deur

Diepvriezer 
122,5 cm - Vaste deur
    

Diepvriezer 
102,5 cm - Vaste deur

GI 81NAC30  € 1.539,99* GI 41NAC30  € 1.279,99* GI 31NAC30  € 1.229,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 243 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 211 liter 4
• Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur  

• Energieklasse A++1): 188 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 127 liter 4
• Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur  

• Energieklasse A++1): 168 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 97 liter 4
• Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur  

Uitrusting •  noFrost-techniek 
• softClose Door
• Elektronische display touchControl - 

Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij 
temperatuurtoename

• freshSense - constante temperatuur

•  noFrost-techniek 
• softClose Door
• Elektronische display touchControl - 

Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij 
temperatuurtoename

• freshSense - constante temperatuur

•  noFrost-techniek 
• softClose Door
• Elektronische display touchControl - 

Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij 
temperatuurtoename

• freshSense - constante temperatuur

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling  

• 5 transparante diepvriesladen, 
waarvan 2 bigBox  

• 2 intensieve vriesvakken met 
transparante klapdeur 

• varioZone - uitneembare glazen 
legplateaus voor extra ruimte 

• Diepvrieskalender

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling  

• 4 transparante diepvriesladen, 
waarvan 1 bigBox  

• 1 intensief vriesvak met transparante 
klapdeur 

• varioZone - uitneembare glazen 
legplateaus voor extra ruimte 

• Diepvrieskalender

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling  

• 3 transparante diepvriesladen
• 1 intensief vriesvak met transparante 

klapdeur 
• varioZone - uitneembare glazen 

legplateaus voor extra ruimte 
• Diepvrieskalender

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal 
• 2 koude accumulatoren

• IJsblokjesschaal 
• 2 koude accumulatoren

• IJsblokjesschaal 
• 2 koude accumulatoren

Inbouw Te combineren als Side-by-Side met 
integreerbare koelkast KI 81RAD30 of 
KI 81RAF30 (zie p. 186)

Te combineren als Side-by-Side met 
integreerbare koelkast KI 41FAD30,  
KI 41RAD40, KI 41RAD30 of KI 41RAF30 
(zie p. 186)

Te combineren als Side-by-Side met 
integreerbare koelkast KI 31RAF30 
(zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

177,5 x 56 x 55cm 122,5 x 56 x 55 cm 102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare diepvriezers
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GI 21VA . 30    iQ500 GI 18DA20    iQ300 GI 11VAF30    iQ500

Diepvriezer 
88 cm - Vaste deur

Diepvriezer 
88 cm - Mobiele deur    

Diepvriezer 
72 cm - Vaste deur  

GI 21VAD30  € 949,99*
GI 21VAF30  € 899,99*

GI 18DA20  € 809,99* GI 11VAF30  € 869,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 157 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 97 liter 4
• Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur  

• Energieklasse A+1): 192 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 94 liter 4 
• Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur

• Energieklasse A++1): 144 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 72 liter 4
• Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur  

Uitrusting • lowFrost - minder vaak ontdooien
• Elektronische temperatuurregeling, 

leesbaar via LED
• Optisch en akoestisch alarm bij 

temperatuurtoename
• freshSense - constante temperatuur
•  Alleen voor GI 21VAD30:

softClose Door

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij 
temperatuurtoename 

• lowFrost - minder vaak ontdooien
• Elektronische temperatuurregeling, 

leesbaar via LED
• Optisch en akoestisch alarm bij 

temperatuurtoename
• freshSense - constante temperatuur  

  

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• 3 transparante diepvriesladen, 
waarvan 1 bigBox

• Diepvrieskalender

• allFrost-techniek
• Super-vriezen met automatische 

uitschakeling 
• Invriesautomaat
• 4 transparante diepvriesladen
• Diepvrieskalender

• Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

• 3 transparante diepvriesladen
• Diepvrieskalender

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal 
• 2 koude accumulatoren

• IJsblokjesschaal 
• 2 koude accumulatoren

• IJsblokjesschaal 
• 2 koude accumulatoren

Inbouw Te combineren als combi-bottom 
met integreerbare koelkast zonder 
vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm of 
122,5 cm (zie p. 186)

Te combineren als combi-bottom 
met integreerbare koelkast zonder 
vriesvak KI 24RX30 of KI 18RX30 
met mobiele deur (zie p. 186)

Te combineren als combi-bottom 
met integreerbare koelkast zonder 
vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm, 
122,5 cm of 140 cm (zie p. 186)

Afmetingen 
nis (HxBxD)

88 x 56 x 55 cm 88 x 56 x 55 cm 72 x 56 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

Integreerbare diepvriezers
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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modularFit. Een koel-vriescombinatie à la carte.

Siemens biedt de mogelijkheid om een integreerbare koelkast te combineren met een integreerbare 
diepvriezer.

Vanaf nu kunt u uw koeltoestellen combineren hoe u dat wilt – op basis 
van de plaats die u beschikbaar heeft in uw keukenontwerp of volgens uw 
noden voor het bewaren van voedingsmiddelen. 

Dankzij de antiCondensation technologie die vochtophoping tussen twee 
toestellen voorkomt, kunt u uw koelkast en diepvriezer inbouwen naar 
wens – hetzij boven elkaar in combi-bottom combinatie of naast elkaar als 
Side-by-Side.

Een verticale combinatie in combi-bottom.

Een nis van 160 of 210 cm, hyperFresh of hyperFresh Premium 0°, met een grote of kleine diepvriezer, ... 
Aan u de keuze! Er is slechts één voorwaarde: de koelkast (zonder vriesvak) van 88 tot 140 cm hoogte dient 
altijd bovenop de diepvriezer van 72 tot 88 cm ingebouwd te worden. (Schema, zie Technisch overicht)

Een horizontale combinatie in Side-by-Side.

Voor uw ideale Side-by-Side oplossing kan u combineren in 3 hoogtes (102,5, 122,5 of 177,5 cm), met de 
koelkast zonder vriesvak links en diepvriezer rechts, of omgekeerd. 
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Toebehoren voor integreerbare koelkasten en diepvriezers.

Siemens biedt u gehele flexibiliteit in het integreren van een toestel.

U kan nu immers ook uw geïntegreerde koelkast of diepvriezer gebruiken als bekleedbare koelkast 
door het toevoegen van een decorkader met of zonder inox deurpaneel. 
Dankzij het verplaatsbare handvat kan u het decorkader volledig aan uw behoeften aanpassen.

KF 10ZAX0

  KF 10ZAX0 € 54,99* 

• Dit toebehoren bestaat uit een aluminium 
kader met handvat en een houten deurpaneel 
in wit

• Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 
72 cm hoogte (p. 185) en de onderbouw- 
koelkasten en -diepvriezer met hoogte 82 cm 
(p. 188)

KF 20ZAX0

  KF 20ZAX0 € 64,99* 

• Dit toebehoren bestaat uit een aluminium 
kader met handvat en een houten deurpaneel 
in wit

• Van toepassing op de integreerbare diep-
vriezers (vaste deur - p. 185) en koelkasten 
met hoogte 88 cm (p. 181 t.e.m. 183), behalve 
KI 18LV60, KI 18LX30, KI 18RV60 en
KI 18RX30

KF 30ZAX0

  KF 30ZAX0 € 69,99* 

• Dit toebehoren bestaat uit een aluminium 
kader met handvat en een houten deurpaneel 
in wit

• Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 
(p. 184) en koelkasten (p. 180 en 181) met 
hoogte 102,5 cm, behalve KI 20LV60 en 
KI 20RV60

KF 40ZAX0

  KF 40ZAX0 € 74,99* 

• Dit toebehoren bestaat uit een aluminium 
kader met handvat en een houten deurpaneel 
in wit

• Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 
(p. 184) en koelkasten (p. 176 t.e.m. 179) 
met hoogte 122,5 cm, behalve KI 24LV60, 
KI 24LX30, KI 24RV60 en KI 24RX30 

KU 20ZSX0

KU 20ZSX0 € 159,99* 

• Dit toebehoren omvat een set KF 10ZAX0 en 
een inox deurpaneel

• Van toepassing op de onderbouw- koelkasten 
en -diepvriezer met hoogte 82 cm (p. 188)

KF 20ZSX0

  KF 20ZSX0 € 234,99* 

• Dit toebehoren omvat een set KF 20ZAX0 en 
een inox deurpaneel

• Van toepassing op de integreerbare diep-
vriezers (vaste deur - p. 185) en koelkasten 
met hoogte 88 cm (p. 181 t.e.m. 183), behalve 
KI 18LV60, KI 18LX30, KI 18RV60 en 
KI 18RX30

KZ 12810 - KZ 12820 - KZ 12830

KZ 12810 - H: 3,7 cm € 9,99* 
KZ 12820 - H: 4,1 cm € 9,99*
KZ 12830 - H: 5,6 cm € 9,99*

• Compensatiekader voor decorpaneel 

KS 10Z020

KS 10Z020 € 19,99*

• Verchroomd flessenrek voor integreerbare koel-
kast en combi-bottom (behalve coolConcept)

KF 40ZSX0

  KF 40ZSX0 € 259,99* 

• Dit toebehoren omvat een set  KF 40ZAX0 en 
een inox deurpaneel

• Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 
(p. 184) en koelkasten (p. 176 t.e.m. 179) 
met hoogte 122,5 cm, behalve KI 24LV60, 
KI 24LX30, KI 24RV60 en KI 24RX30 

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.   
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KU 15LA65    iQ500 KU 15RA65    iQ500 GU 15DA55    iQ500

Koelkast met diepvriezer 
82 cm - Vaste deur
Nisbreedte: 60 cm

Koelkast     
82 cm - Vaste deur
Nisbreedte: 60 cm

Diepvriezer 
82 cm - Vaste deur 
Nisbreedte: 60 cm

KU 15LA65  € 879,99* KU 15RA65 € 879,99* GU 15DA55  € 939,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 140 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 123 liter waarvan

- 15 liter vriesgedeelte 4 
- 108 liter koelgedeelte  

• Energieklasse A++1): 92 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 137 liter 

• Energieklasse A+1): 184 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 98 liter 4 

• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur

Uitrusting • softClose Door
• Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, 

geen uitsnijding in het werkblad nodig
• Variabele sokkelaanpassing
• Achterste voetjes vooraan verstelbaar

• softClose Door
• Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, 

geen uitsnijding in het werkblad nodig
• Variabele sokkelaanpassing
• Achterste voetjes vooraan verstelbaar

• softClose Door
• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij 

temperatuurtoename 
• Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, 

geen uitsnijding in het werkblad nodig
• Variabele sokkelaanpassing
• Achterste voetjes vooraan verstelbaar
• Te combineren als koel-vriescombi-

natie met onderbouwbare koelkast

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• 2 legplateaus uit veiligheidglas, 

waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• dayLight-verlichting

• Automatische ontdooiing
• 3 legplateaus uit veiligheidglas, 

waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
• 1 freshBox - groentelade met gegolfde 

bodem
• dayLight-verlichting

Diepvries-
gedeelte

• allFrost-techniek
• Super-vriezen met automatische 

uitschakeling 
• 3 transparante diepvriesladen
• Diepvrieskalender
• Thermometer in de binnendeur

Toebehoren 
meegeleverd

• IJsblokjesschaal
• Eierhouder

• Eierhouder • IJsblokjesschaal
• 2 koude accumulatoren

Afmetingen 
nis (HxBxD)

82 x 60 x 55 cm 82 x 60 x 55 cm 82 x 60 x 55 cm

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

Integreerbare koelkasten en diepvriezer onder te bouwen

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   
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Bedien uw koelkast, waar en wanneer u wilt. 

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. 
De combinatie van wifi -geschikte toestellen, 
intelligente software en de intuïtieve Home 
Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden. 
Sommige functies verlichten uw werk, terwijl 
andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had 
gehouden. 

Voordelen van Home Connect in koelkasten:
•  Camera’s geven u een overzicht van wat er 

allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en 
wanneer u maar wilt (enkel voor KG 56NHX3P, 
KG 36NHI32 en KA 92DHB31). 

•  Met de Home Connect app wijzigt u eenvoudig 
de fabrieksinstellingen van uw toestellen. 

•  Tips voor het bewaren van verschillende 
voedingsmiddelen.

Er zijn 2 opties mogelijk voor Home Connect in 
koelkasten:
•  Home Connect ready – Toegang Home Connect 

mogelijk via optionele aansluitingskit. 
Geen fototoestel geïntegreerd. 

•  Home Connect - Camera in fridge – Onmiddellijk 
toegang tot alle voordelen van Home Connect.

Home Connect.
Home is where your app is. 

Your 
household 
in one app.

Vrijstaande toestellen.
Koel-vriescombinaties – Side-by-Side
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Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect Camera 

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

KG 56NHX3P   iQ500

noFrost combi-bottom 
193 cm - hyperFresh plus 

KG 56NHX3P - Deuren zwarte inox antiFingerprint € 1.749,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 325 kWu/jaar
•   Full noFrost techniek 
• Totale netto-inhoud: 505 liter waarvan

- 366 liter koelgedeelte 
- 34 liter hyperFresh plus 
- 105 liter vriesgedeelte 4

• Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 24 uur

Uitrusting • touchControl LCD indoorelektronica 
• Akoestich en optisch alarm bij open deur en temperatuursstijging

met memory-functie
•  Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand)
• Zijwanden gietijzergrijs – Handgrepen inox
• Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar

Koelgedeelte • multiAirflow-System
• airfreshFilter 
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar 

en 1 easyAccess shelf
• Verchroomde flessenlegger
• 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
• Progressieve LED-verlichting (softStart)

hyperFresh plus-
gedeelte

•  1 ”vochtige” lade voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling
•  2 ”droge” zones voor vis en vlees

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox 
• varioZone - uitneembare glazen legplateaus
• Diepvrieskalender

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • IJsblokjesschaal
• Koude accumulator

Afmetingen
toestel (HxBxD)

193 x 70 x 80 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening

   

hyperFresh
Plus

Camera in fridge

Temperatuurregeling, tot op 
de graad nauwkeurig, via 
touchControl - indoorElectronic.

Het aantrekkelijke ontwerp van het 
elektronische display op de deur, 
LCD of LED, en een verbeterde 
sensortechnologie bieden talrijke 
mogelijkheden om uw koeltoestel 
nog efficiënter te bedienen.

Bovendien past dit elegante display 
perfect met de edele materialen van 
de deuren: inox of zwarte geborstel-
de inox dat een verfijnde schoon-
heid combineert met de speciale 
antiFingerprint-coating, of de glazen 
deuren met motief decor. Zonder 
twijfel zullen deze koel-vriescombi-
naties niemand onverschillig laten. 

Een geoptimaliseerde 
“hyperFresh plus” zone.

Levensmiddelen in “hyperFresh 
Plus” laden blijven 2 x langer vers: 
groenten en fruit door een aanpas-
baarheid van de vochtigheidsgraad 
en vlees en vis dankzij een ideale 
temperatuur. 
De laden voor vlees en vis zijn ge-
makkelijk uitneembaar en creëren 
zo extra opslagruimte – ideaal om 
drank 3 x sneller te koelen dan in de 
deurvakken!

Your 
household 
in one app.
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Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect Camera

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

KG 36NHI32   iQ500

noFrost combi-bottom 
187 cm - hyperFresh 

KG 36NHI32 - Deuren inox antiFingerprint  € 1.199,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 258 kWu/jaar
•  Full noFrost techniek 
• Totale netto-inhoud: 320 liter waarvan

- 234 liter koelgedeelte 
- 23 liter hyperFresh 
- 86 liter vriesgedeelte 4  

• Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

Uitrusting • touchControl LED indoorelektronica
• Alarmtoon bij open deur
•  Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand)
• Zijwanden inox-metallic – Handgrepen inox
• Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar

Koelgedeelte • multiAirflow-System
• airfreshFilter 
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 easyAccess shelves en 

in de hoogte verstelbaar
• Verchroomde flessenlegger
• 1 grote en 2 kleine deurvakken 
• LED-verlichting 

hyperFresh-
gedeelte

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling
•  “Droge” zone voor vis en vlees

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 3 transparante diepvriesladen 
• varioZone - uitneembare glazen legplateaus
• Diepvrieskalender

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • IJsblokjesschaal

Afmetingen
toestel (HxBxD)

187 x 60 x 65 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening

   

hyperFreshhyperFresh

Home Connect – Camera in fridge.

Op elk moment kunt u uw mobiel 
toestel gebruiken om snel in uw 
koelkast te kijken – dankzij de inno-
vatieve ingebouwde camera’s. Ideaal 
om uw aankopen te optimaliseren.

Een XXL-vak: de bigBox.

Met zijn 26 tot 29 cm hoogte biedt 
bigBox volop ruimte om bijzonder 
omvangrijke voedingsmiddelen 
zoals een bijvoorbeeld kalkoen te 
bewaren. Maar u kunt ook gemak-
kelijk meerdere pizza’s, grote dozen 
of porties stapelen. Bovendien is de 
bigBox, net als de andere laden, 
volledig uitneembaar en kan deze 
gemakkelijk worden getransporteerd 
dankzij de zijhandgrepen.  

De perfecte integratie in 
uw keuken

Dankzij de geavanceerde condensor-
technologie hoeft u geen ruimte 
meer te voorzien tussen uw toestel* 
en het keukenmeubel of de muur. 
Zelfs wanneer de koelkast in een 
hoek geplaatst wordt, behoudt u 
toegang tot uw laden dankzij 
een 90° openingshoek. 
Ideaal voor een moderne integratie 
in uw keuken.

* Niet van toepassing bij combinaties Side-by-Side.

Camera in fridge

Your 
household 
in one app.
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192   *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect

KG 56F. . 40                                iQ700

noFrost combi-bottom 
193 cm - hyperFresh premium 0°C 

KG 56FSB40 - Deuren glassDoor zwart (motief decor)  € 1.699,99*
KG 56FPI40 - Deuren inox antiFingerprint - handgrepen inox € 1.499,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+++1): 216 kWu/jaar
•  Full noFrost techniek 
• Totale netto-inhoud: 480 liter waarvan

- 251 liter koelgedeelte  
- 124 liter hyperFresh premium
- 105 liter vriesgedeelte 4  

• Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 24 uur

Uitrusting • touchControl LCD indoorelektronica
• Alarmtoon bij open deur
•  Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) 
• Zijwanden inox-metallic

Koelgedeelte • multiAirflow-System
• airfreshFilter 
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en 

in de hoogte verstelbaar
• 3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
• Verchroomde flessenlegger
• LED spot + side light-verlichting

hyperFresh
premium 0°C-
gedeelte

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling
•  “Droge” zone voor vis en vlees

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• varioZone - uitneembare glazen legplateaus
• Diepvrieskalender

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • IJsblokjesschaal
• Koude accumulator  

Toebehoren 
in optie

• KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen –  
€ 44,99**

Afmetingen
toestel (HxBxD)

193 x 70 x 80 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening
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hyperFresh
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Your 
household 
in one app.

Voedingsmiddelen tot driemaal 
langer vers dankzij de geoptima-
liseerde hyperFresh premium 
0°C-laden.

Zowel temperatuur als vochtig-
heidsgraad zijn kritieke elementen 
in de bewaring van voedings-
middelen. 
Uitgerust met een nieuw ontwikkel-
de koelkring, biedt de hyperFresh 
premium-zone twee speciale com-
partimenten met een temperatuur 
van 0°C. 
De “vochtige” hyperFresh premium-
lade met een maximale lucht-
vochtigheid is ideaal voor fruit en 
groenten. De lade is trouwens 
uitgerust met een regelaar die 
toelaat de vochtigheid te regelen 
naargelang er groenten, fruit of 
een combinatie van beide in de 
lade bewaard worden. 
De tweede “droge” hyperFresh 
premium-lade perfect is voor vis 
en vlees.

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC
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Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect

KG 39F. . 45   iQ700

noFrost combi-bottom 
203 cm - hyperFresh premium 0°C 

KG 39FSB45 - Deuren glassDoor zwart (motief decor) - zijwanden inox-metallic     € 1.549,99*
KG 39FPI45 - Deuren inox antiFingerprint en handgrepen inox - zijwanden inox-metallic   € 1.349,99*
KG 39FPB45 - Deuren zwarte inox antiFingerprint - zijwanden gietijzergrijs    € 1.399,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+++1): 180 kWu/jaar
•  Full noFrost techniek 
• Totale netto-inhoud: 443 liter waarvan

- 256 liter koelgedeelte 
- 81 liter hyperFresh premium 
- 87 liter vriesgedeelte 4  

• Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 16 uur

Uitrusting • touchControl LCD indoorelektronica
• Alarmtoon bij open deur
•  Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie) 

Koelgedeelte • multiAirflow-System
• airfreshFilter 
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar
• 3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak
• Verchroomde flessenlegger
• LED spot + side light-verlichting

hyperFresh
premium 0°C-
gedeelte

•  “Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling
•  “Droge” zone voor vis en vlees

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 3 transparante diepvriesladen 
• varioZone - uitneembare glazen legplateaus
• Diepvrieskalender

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • IJsblokjesschaal
• Koude accumulator  

Toebehoren 
in optie

• KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – € 44,99**

Afmetingen
toestel (HxBxD)

203 x 60 x 66 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening
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  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.
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Your 
household 
in one app.
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Behoort u ook tot diegenen die nooit genoeg krijgen van het allerbeste? Dan stellen we u graag 
de Side-by-Side koelkast en diepvriezer voor, die niet alleen alles biedt waarover eersteklas 
toestellen moet beschikken maar… nog veel meer. Naast het oogstrelende design en de grote 
binnenruimte maakt ze ook indruk door de talrijke functies met gebruikelijke Siemens-kwaliteit.

Combinatie Side-by-Side. 
Een nieuwe dimensie.
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Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

KS 36VAX3P    iQ500 GS 36NAX3P    iQ500

Eéndeurskoelkast
186 cm - Deur zwarte inox antiFingerprint 

Diepvrieskast noFrost
186 cm - Deur zwarte inox antiFingerprint 
  

KS 36VAX3P € 949,99* GS 36NAX3P  € 999,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 112 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 346 liter

• Energieklasse A++1): 238 kWu/jaar
•   noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
• Totale netto-inhoud: 244 liter 4
• Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u

Uitrusting • touchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
• freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel
• Deur zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting

• Alarmtoon bij open deur • 5-voudig beveiligingssysteem

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Dynamische koeling dankzij ventilator
• airfreshFilter
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte 

verstelbaar en 4 easyAccess shelves
• Verchroomde flessenhouder
•   hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt 

fruit en groenten 2 x langer vers 
• Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem
• 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en boter- en 

kaasvak

Diepvries-
gedeelte

• multiAirflow-System
• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• easyAccess Zone
• 4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
• IJsbereider met iceTwister
• varioZone - uitneembare glazen legplateaus

Toebehoren
in optie

• KS 39ZAX00: verbindingsset om de KS 36VAX3P en de GS 36NAX3P te combineren in side-by-side – € 34,99**

Afmetingen
toestel (HxBxD)

186 x 60 x 65 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening

186 x 60 x 65 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening

Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst

  

hyperFresh
Plus
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Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.

K
O

E
L

IN
G

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

KS 36WBI3P    iQ700 GS 36DBI2V    iQ700

Eéndeurskoelkast - Waterdispenser  
187 cm - Inox antiFingerprint deur 

Diepvrieskast noFrost - IJsdispenser
187 cm - Inox antiFingerprint deur 

KS 36WBI3P   € 1.249,99* GS 36DBI2V  € 1.549,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 112 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 346 liter

• Energieklasse A+1): 279 kWu/jaar
•   noFrost-techniek - nooit meer ontdooien 
• Totale netto-inhoud: 210 liter 4
• Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u

Uitrusting • touchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
• aquaStop met levenslange garantie • freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel
• Deur inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting

• Verdeler voor fris water met LED-verlichting, 
vlak geïntegreerd, wateraansluiting met aquaStop en 
toevoerslang 2 m, 3/4”

• Alarmtoon bij open deur
• Deurscharnieren links, niet verwisselbaar

• Verdeler voor ijs en crushed ijs, met LED-verlichting, 
vlak geïntegreerd, wateraansluiting met aquaStop en 
toevoerslang 2 m, 3/4”

• 5-voudig beveiligingssysteem
• Draairichting deur rechts, niet verwisselbaar

Koelgedeelte • Automatische ontdooiing
• Dynamische koeling dankzij ventilator
• airfreshFilter
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte 

verstelbaar en 4 easyAccess shelves
• flexShelf - multifunctioneel legplateau
•   hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling - houdt 

fruit en groenten 2 x langer vers
• Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem
• 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en boter- en kaasvak

Diepvries-
gedeelte

• multiAirflow-System
• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• varioZone - uitneembare glazen legplateaus

Toebehoren
in optie

• KS 39ZAL00: verbindingsset om de KS 36WBI3P en de GS 36DBI2V te combineren in side-by-side – € 34,99**

Afmetingen
toestel (HxBxD)

187 x 60 x 65 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening

187 x 60 x 65 cm
Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening

Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst

  

hyperFresh
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 92DHB31      iQ700

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor), 
zijwanden inox-metallic 

  

KA 92DHB31  € 3.419,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 348 kWu/jaar
•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 541 liter waarvan

368 liter koelgedeelte - 173 liter vriesgedeelte   
• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits
• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
• touchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur,

voor de temperatuurregeling 
•  Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand)
• Spaarschakeling – Vakantieschakeling
• Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging, 

LED-verlichting
• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met 

memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur
• Verticale handgrepen, aluminium – Deursluitingshulp 
• Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4
• LED-verlichting   

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling
• Dynamische koeling door ventilator – airfreshFilter
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met 

easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek 
• 2 hyperFresh plus-laden volledig uittrekbaar, waarvan 1 voor vlees en vis en 1 

voor groenten en fruit 
• 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails
• Boter- en kaasvak – 2 grote en 3 kleine vakken in de binnendeur

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• varioZone – 3 uitneembare legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 

2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 
4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder • Koude accumulatoren 
• Aansluitingsbuis

Toestel (HxBxD) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

Camera in fridge
Dankzij onze innoverende

interne camera’s kunt u 
in één oogopslag zien 

wat er in uw koelkast zit, 
gewoon op uw mobiele 

toestel.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

Gewoonweg magnifiek:
de glassDoor-combinaties.

Met de Side-by-Side glassDoor 
zit de intelligente techniek van 
Siemens achter een mooi stuk 
glas. Zonder uitzondering richt 
elke blik zich op de prachtige 
glazen deuren. Deze glazen 
deuren, beschikbaar in zwart 
zijn niet alleen een streling voor 
het oog, maar zijn ook zeer 
praktisch om te reinigen.
En dan hebben we het nog niet 
over de zijwanden, bekleed in 
sober zilver.

Steeds goed geïnformeerd.

De elegante display is op een 
harmonieuze manier in de inox 
oppervlakte versmolten. 
Hij loodst u door het koelmenu, 
geeft de precieze temperatuur 
weer, meldt u wanneer u de 
filter moet vervangen worden, 
en waarschuwt u als de dispen-
ser nog open staat. 
Tegelijkertijd stuurt u zo het 
koelklimaat in de afzonderlijke 
vakken, en kan u nog meer 
energie besparen of voor de 
functie Eco of Vakantie kiezen 
als u voor lange tijd afwezig 
bent.

Your 
household 
in one app.
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.  –  **Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.

KA 92DSB30      iQ700

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor), 
zijwanden inox-metallic 

  

KA 92DSB30  € 3.109,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 348 kWu/jaar
•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 541 liter waarvan

368 liter koelgedeelte - 173 liter vriesgedeelte   
• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits
• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
• touchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur,

voor de temperatuurregeling 
•  Home Connect ready (wifi-aansluitingskit in optie)
• Spaarschakeling – Vakantieschakeling
• Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging, 

LED-verlichting
• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met 

memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur
• Verticale handgrepen, aluminium – Deursluitingshulp 
• Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling
• Dynamische koeling door ventilator – airfreshFilter
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met 

easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek 
• 2 hyperFresh plus-laden volledig uittrekbaar, waarvan 1 voor vlees en vis 

en 1 voor groenten en fruit 
• 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails
• Boter- en kaasvak – 2 grote en 3 kleine vakken in de binnendeur
• Lichtband in achterwand

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• varioZone – 3 uitneembare legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 

2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 
4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar

• LED-verlichting   

Toebehoren Meegeleverd – Eierhouder • Koude accumulatoren • Aansluitingsbuis
In optie – KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit – € 44,99** 

Toestel (HxBxD) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

Flexibel comfort: easyLift.

Voortaan hoeft u de binnen-
ruimte niet langer anders in te 
richten telkens wanneer u 
grotere porties koel wil houden.
De op scharnieren geplaatste 
leggers kunnen – zelfs beladen – 
in één handomdraai op de 
gewenste hoogte worden 
ingesteld.

Alles meteen binnen hand-
bereik: de easyAccess shelf.

Voor meer comfort bij het in- en 
uitladen van voedingsmiddelen 
kunnen de robuuste glazen 
leggers d.m.v. profielglijders tot 
15 cm worden uitgetrokken – 
lichtlopend en stabiel, zelfs 
volledig beladen. Zo bewaart u 
steeds een perfect overzicht.

varioZone: een flexibele 
indeling.

Dankzij de lades en verwijder-
bare glazen leggers kan u het 
vriesvak indelen zoals u het 
wensts.

Super-vriezen: 
temperatuurcompensatie 
door een eenvoudige druk op 
een toets.

Om koudeverlies te voorkomen 
wanneer u uw voedingsmid-
delen opbergt, drukt u zo’n 
vierentwintig uur vooraf even 
op de “super”-toets, waardoor 
de temperatuur in de diepvriezer 
automatisch daalt. Zodra de 
gewenste temperatuur – afhan-
kelijk van het volume van de 
bewaarde voedingsmiddelen – 
bereikt is, wordt deze auto-
matische vriesprocedure uitge-
schakeld. En vergeet u daarna 
de toets te desactiveren dan is 
er nog geen probleem: binnen 
een tijdspanne van max. 48 uur 
zorgt de diepvriezer zelf voor de 
uitschakeling van de functie.

Your 
household 
in one app.
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

KA 90DAI30      iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden  

KA 90DAI30  € 2.399,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 339 kWu/jaar
•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 522 liter waarvan 

359 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 163 liter vriesgedeelte 
• Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits
• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
• Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display 
• Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
• Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; 

automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de 
bedieningstoets (sensor gestuurd)

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met 
memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur

• Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4
• LED-verlichting

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling
• Dynamische koeling door ventilator
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
• 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes 
• 1 hyperFresh plus-lade op wieltjes 
• 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken 

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 

2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder
• Aansluitingsbuis 

Toestel (HxBxD) 177 x 91 x 72 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

2)

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

Twee gescheiden koude-
circuits voor een perfecte 
bewaring van uw etenswaren.

De vries- en koelcompartimen-
ten van de Side-by-Side combina-
tie hebben hun functionaliteit en 
flexibiliteit gemeenschappelijk.
Wat ze niet delen, is hun koel-
systeem: elke ruimte beschikt 
over een eigen koudecircuit, 
waardoor de temperaturen in 
de twee gedeelten onafhanke-
lijk van elkaar kunnen worden 
ingesteld. Zo zullen zelfs de 
geuren nooit van het ene 
gedeelte naar het andere door-
dringen. Nog een voordeel!

Het design van de toestellen 
spreekt voor zich.

Siemens gebruikt uitsluitend 
edele materialen, zoals bijv. glas 
voor de glassDoor-toestellen of 
inox dat bekoort door zijn sober-
heid en matglanzende textuur. 
Siemens stelt inox antiFingerprint 
voor: een speciale vernislaag die 
op het inox oppervlak wordt 
aangebracht. Vingerafdrukken 
behoren vanaf nu tot het 
verleden en de inoxafwerking 
blijft even mooi schitteren als 
toen je ze kocht. 
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

2)

KA 90GAI20     iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost met homeBar
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden  
  

KA 90GAI20   € 2.149,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A+1): 432 kWu/jaar
•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 522 liter waarvan 

359 liter koelgedeelte - 163 liter vriesgedeelte
• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits
• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
• Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display 
• Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
• Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; 

automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de 
bedieningstoets (sensor gestuurd)

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met 
memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur

• Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4
• LED-verlichting

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling
• homeBar
• 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar 
• 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes
• 1 hyperFresh plus-lade op wieltjes 
• 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken 

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 

2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder
• Aansluitingsbuis 

Toestel (HxBxD) 177 x 91 x 72 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

De homeBar: een selectie van 
producten binnen handbereik.

noFrost: 
nooit meer ontdooien.

De binnenwanden van de koel-
vriescombinaties Side-by-Side 
uitgerust met de noFrost-
techniek zullen nooit nog ijsaf-
zetting hebben. Deze techniek 
ontrijmt namelijk het toestel 
automatisch en regelmatig.
Bovendien voert het luchtcircu-
latiesysteem de luchtvochtigheid 
in het diepvriesgedeelte naar een 
externe verdampingsschaal af.
Hierdoor blijft de lucht in het 
vriesgedeelte droog en is er 
nauwelijks ijsafzetting op het 
toestel of op de levensmiddelen.
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 90DVI . 0      iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden  
  

KA 90DVI30 - Energielabel A++ € 2.219,99*
KA 90DVI20 - Energielabel A+ € 1.919,99*

Algemene 
informatie 

•  KA 90DVI30 - Energieklasse A++1): 343 kWu/jaar
KA 90DVI20 - Energieklasse A+1): 436 kWu/jaar

•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 533 liter waarvan 

370 liter koelgedeelte - 163 liter vriesgedeelte 
• Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits
• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
• Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display 
• Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
• Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; 

automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de 
bedieningstoets (sensor gestuurd)

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met 
memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur

• Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4
• LED-verlichting

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
• 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes 
• 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken 

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 

2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder
• Aansluitingsbuis 

Toestel (HxBxD) 177 x 91 x 72 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  
 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

KA 90DVI30 KA 90DVI20

2)

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

Onderhoud op maat, 
bij u thuis.

Het regelmatig reinigen van 
toestellen is niet alleen hygië-
nisch, het zorgt ook voor een 
langere levensduur. Een goed 
onderhouden ijsmaker en 
condensor leveren het hele jaar 
door een optimale kwaliteit en 
smaak van het ijs en het water. 
Contacteer Siemens Service 
voor een professioneel onder-
houd van uw Side-by-Side 
koelkast.
Kijk op www.siemens-home.
bsh-group.com/be/nl/service, 
rubriek “Onderhoud aan huis” 
voor meer informatie en 
tarieven.

Originele waterfilters.

Blijf genieten van een verbeterde 
smaak van het water en de 
ijsblokjes. Gebruik daarom origi-
nele waterfilters.
www.siemens-home.bsh-
group.com/be/nl/shop
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 92NLB35      iQ700 KA 92NVI35      iQ300

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor), 
zijwanden inox-metallic

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
176 cm - Inox antiFingerprint deuren, zijwanden inox-
metallic 

KA 92NLB35  € 2.619,99* KA 92NVI35  € 2.149,99*

Algemene 
informatie 

• Energieklasse A++1): 385 kWu/jaar
•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 592 liter waarvan

375 liter koelgedeelte - 217 liter vriesgedeelte 
• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 

12 uur

• Energieklasse A++1): 389 kWu/jaar
•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 604 liter waarvan

387 liter koelgedeelte - 217 liter vriesgedeelte  
• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 

12 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits – Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk – 
Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED – Spaarschakeling – Vakantieschakeling

• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – 
Alarmtoon bij geopende deur

• Verticaal geïntegreerde handgrepen – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• LED-verlichting

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische 
uitschakeling 

• Dynamische koeling dankzij ventilator – airfreshFilter
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 

verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – 
Verchroomd flessenrek

• 2 hyperFresh plus-laden waarvan 1 voor vlees en vis en 
1 voor groenten en fruit en 1 freshBox (groentelade) op 
telescopische rails

• Boter- en kaasvak – 3 kleine en 2 grote deurvakken

• multiAirflow-System – Super-koelen met automatische 
uitschakeling

• Dynamische koeling dankzij ventilator
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte 

verstelbaar en 1 easyAccess shelf
• 1 hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling en 1 freshBox 

(groentelade) op telescopische rails
• Boter- en kaasvak – 2 kleine en 

2 grote deurvakken

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• varioZone – 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 

2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op 
telescopische rails, waarvan 1 bigBox –  5 deurvakken, 
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar

• IJsbereider met iceTwister

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• varioZone – 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 

2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op 
telescopische rails, waarvan 1 bigBox –  5 deurvakken, 
waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar

• IJsbereider met iceTwister

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder
• Koude accumulator

• Eierhouder

Toestel (HxBxD) 175,6 x 91,2 x 73,2 cm 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  

hyperFresh
Plus

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.

hyperFreshhyperFresh
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Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.   

KA 90NVI . 0      iQ300

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden  
  

KA 90NVI30 -  Energielabel A++ € 1.749,99*
KA 90NVI20 - Energielabel A+ € 1.549,99*

Algemene 
informatie 

•  KA 90NVI30 - Energieklasse A++1): 373 kWu/jaar
KA 90NVI20 - Energieklasse A+1): 475 kWu/jaar

•   Full noFrost-techniek 
• Totale netto-inhoud: 573 liter waarvan 

373 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 200 liter vriesgedeelte 
• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur

Uitrusting • 2 apart werkende koudecircuits
• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
• Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display 
• Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met 

memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur 
• Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
• LED-verlichting

Koelgedeelte • multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
• 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes 
• 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken 

Diepvries-
gedeelte

• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 

2 transparante diepvriesladen – 5 deurvakken
• 2 ijsblokjesschalen

 

Toebehoren 
meegeleverd

• Eierhouder

Toestel (HxBxD) 177 x 91 x 72 cm

Inbouwschema’s: zie Technisch overzicht

  

KA 90NVI30 KA 90NVI20

2)

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

hyperFresh plus: groenten en 
fruit twee keer zo lang vers.

Fruit en groenten blijven er twee 
keer langer vers. Een bediening 
laat u toe de vochtigheid binnen 
de lade te regelen, waardoor er 
een constante omgeving met 
optimale vochtigheid en mini-
male temperatuurschomme-
lingen wordt gecreëerd.
Bovendien wordt het conden-
satiewater dankzij de gegolfde 
structuur van de bodem op 
optimale wijze opgevangen. 

hyperFresh voor groenten 
en fruit.

Groenten en fruit kunnen er 
langer vers gehouden worden 
door het handhaven van een 
optimale luchtvochtigheid in 
de lade – eenvoudig regelbaar 
m.b.v. een schuifregelaar. 
Bovendien wordt het condensa-
tiewater opgevangen dankzij 
de gegolfde bodem. 

iceTwister: steeds ijsblokjes 
ter beschikking.

Na het vullen van het eenvoudig 
verwijderbare waterreservoir 
produceert de iceTwister 
ijsblokjes die bewaard kunnen 
worden in de daartoe bestemde 
lade, de iceBox.
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Een perfect schone vaat, 
en zo weinig energieverbruik – 
dat is indrukwekkend.

De energiebesparingen bij Siemens.

Energie-efficiëntieklasse A+++.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes 
gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte 
vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.

Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot 
een minimum. Deze vaatwassers verbruiken tot 30 % minder energie dan de voorwaarde om 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A te behoren.
En de speedMatic toestellen van Siemens met A++-label verbruiken tot 21% minder energie 
dan die van de A-klasse.

ecoStar.
Uw vaatwerk schittert en u straalt dankzij de energie- en 
waterbesparingen.

Elke dag opnieuw werken we aan het verlagen van uw energiekosten zonder 
dat u aan afwas-kwaliteit moet inboeten. De nieuwe generatie ecoStar-vaat-
wassers combineert onze meest geavanceerde technologieën, het intelligente 
waterbeheersysteem en de Zeolith Shine & Dry-functie, en realiseert iets wat 
geen enkele andere vaatwasser kan: een uitstekende energiebesparing en een 
ongeëvenaard schitterend afwasresultaat.
Het unieke intelligente wateropslagsysteem gebruikt slechts 7,5 liter per afwas-
cyclus maar blijft ondanks de doorgedreven efficiëntie wel een glansprestatie 
leveren. Het innoverende Zeolith-droogsysteem geeft uw vaat bovendien een 
bijzonder schitterende glans. Met een stroomverbruik van slechts 0,73  kWu 
behoort uw ecoStar-vaatwasser zelfs tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
A+++-10%.

Van 2003 tot 2018 is er een constante 
evolutie van het energieverbruik van de 
Siemens-vaatwassers.

Verbruikswaarden (gebaseerd op een normaal gebruik volgens de norm 
EU 1059/2010 - guideline 2010/30/EU) van de 2018 Siemens vaatwassers 
SN 678X36TE, vergeleken met de  verbruikswaarden van een vergelijkbare 
Siemens  vaatwasser uit 2003 voor een standaard programma Eco 50°C.

Verbruik per wascyclus /bestekken*

2003: 12 bestekken / 2018: 13 bestekken

 WaterverbruikEnergieverbruik

0,10 kWh 1,33 litre

2003 2003

0,056 kWh 0,6 litre

2018 2018

tot 

     − 44%
tot 

     − 55%
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Tegen de nog altijd zeer gangbare overtuiging in, is een vaatwasser beduidend efficiënter dan 
afwassen met de hand. Vaatwassers verbruiken duidelijk minder water, afwasmiddel en stroom. 
De toestellen uit de speedMatic-reeks van Siemens hebben per afwasbeurt genoeg aan een 
gemiddelde van 10 liter water – in tegenstelling tot de ongeveer 40 liter nodig voor afwassen 
met de hand. Op die manier bespaart u zowat 6.600 liter water per jaar. 

De speedMatic-vaatwassers van Siemens: extreem grondig en extreem spaarzaam.

De vaatwassers van Siemens behoren wereldwijd tot de zuinigste in hun soort, bovenop hun – uiteraard – perfecte 
resultaat. Maar dat was voor onze ingenieurs nog niet genoeg. Daarom hebben ze een generatie vaatwassers ontwikkeld 
die op het vlak van snelheid en grondigheid een nieuwe norm heeft ingesteld: de speedMatic.

Nieuwe technologieën, zoals een sneller pompsysteem, de nieuwe verwarmingstechnologie of de verbeterde 
waterzachtheid verkorten de afwastijd van de speedMatic-vaatwassers. Ook qua uitrusting is met deze reeks 60 en 45 cm 
brede toestellen een nieuwe dimensie bereikt. Met de vario-lade voert Siemens een derde laadniveau in voor bestek 
en klein vaatwerk. De innovatieve doseerassistent zorgt voor een gerichte oplossing en gelijkmatige verdeling van de 
afwastabletten. Uw gasten zullen onder de indruk zijn. En dat niet alleen van het uitzicht.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.

Naast innovatieve technologieën, is er nog iets waar u met een nieuwe Siemens vaatwasser altijd op kan rekenen: 
duurzame kwaliteit. De kuipen van deze Siemens-toestellen worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. 
Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toe-
gepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden.

Voor de aanvraag dient u zich te registreren op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen 
de 8 weken na de levering.

Voor een maximaal rendement van uw afwasmiddel: doseerassistent.

Via de doseerassistent valt het afwastablet vanuit het wasmiddelvak rechtstreeks in 
een kleine opvangschaal voorin de bovenste korf van de vaatwasser. Een gerichte 
waterstraal lost het daar op een gecontroleerde en snelle manier op. 
Het afwasmiddel verspreidt zich daardoor gelijkmatig doorheen de hele machine 
en levert u een optimaal afwasresultaat op. 
En uiteraard kunt u met de doseerassistent ook nog altijd afwasmiddel in poeder- 
of gelvorm blijven gebruiken.

Veilig voor kinderen, met één druk op de knop: 
de elektronische toetsvergrendeling.

Houd gedurende vier seconden de toets voor de kindervergrendeling ingedrukt en 
uw vaatwasser is beveiligd tegen kinderhanden of ongewild inschakelen. 
Bepaalde modellen hebben ook nog een bijkomende mechanische beveiliging die het openen van de deur tijdens 
de afwasbeurt verhindert.

nnovation technique 
ur une cuisine sans peine.

SpeedMatic. Geen enkel ander toestel 
wast zo snel en grondig af.
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Een gegarandeerd langdurige droogefficiëntie 
dankzij een natuurlijk element.

Het mineraal zeoliet is in staat vocht te absorberen en in energie 
om te zetten. Bijgevolg zorgt dit veelzijdige mineraal ervoor dat 
uw vaatwerk sneller en energiezuiniger wordt gedroogd. 

Het vermogen van zeoliet om via zijn speciale oppervlak vocht te 
absorberen en warmte af te geven, slijt niet. 
Dit betekent dat de werking van het zeolietmineraal, veilig opge-
borgen diep in de kuipbasis, gedurende de volledige levenscyclus 
van uw vaatwasser gegarandeerd is.

Elke cyclus een schitterend succes.

Uw vaat – porselein, kookpotten uit inox, zelfs uw plastic 
keukengerei – is nu schoner en droger dankzij de innoverende 
zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld 
met gelijkmatig verdeelde warme lucht. 

Uw vaatwerk is niet alleen schitterend schoon en droog, het 
afwasproces is ook heel wat sneller omdat de temperatuur op 
het einde van de droogfase slechts 40°C bedraagt in plaats van 
de typische 65°C. Dit betekent dat u uw vaatwasser – zonder uw 
vingers te verbranden – onmiddellijk kan uitladen.
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nnovation technique 
ur une cuisine sans peine.

Vaatwassers met Zeolith: 
een innovatie in dienst van de efficiëntie.

emotionLight en emotionLight Pro.
een schouwspel dat niemand onberoerd laat ...

De schitterende prestaties van de Siemens-vaatwassers worden eindelijk 
in de schijnwerper geplaatst dankzij emotionLight of emotionLight Pro, 
het verlichtingsconcept van Siemens.

Bij emotionLight laten twee LED-lampen in de deurlijst de binnenkant van 
het toestel baden in een zacht blauwachtig licht. Deze lichten automatisch 
op wanneer u de deur opent en gaan weer uit wanneer u de vaatwasser 
opnieuw sluit. En wees gerust, de levensduur van de lampen is gelijk aan 
die van de vaatwasser.

Bij emotionLight Pro blijft het principe hetzelfde. En met de Home Connect 
app kan u zelfs kiezen tussen 256 verschillende kleuren afhankelijk van 
uw humeur! 

brilliantShine system.
Perfect droge en schitterende glazen dankzij de vaatwasser 
met Zeolith. 

Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 
1 afwasbeurt, om uw glazen even proper en schitterend te krijgen alsof u 
ze met de hand zou afwassen.

Het nieuwe brilliantShine system creëert, dankzij de Zeolith technologie, 
perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat. 

Bovendien optimaliseert de glassProtect valve de hardheid van het water 
om corrosie te minimaliseren, terwijl het programma Glas 40°C (p. 225) en 
de Shine & Dry functie (p. 211) uw glazen met grootste zorg behandelen.

emotionLight
Pro

De naam Siemens staat wereldwijd garant voor de hoogst mogelijke normen 
op het vlak van technologie en prestaties. 
Dit is in grote mate te danken aan onze ingenieurs die voortdurend werken aan 
de ontwikkeling van zo efficiënt mogelijke toestellen.

Met de Zeolith droogtechnologie hebben ze een nieuwe stap gezet door 
toestellen te maken die zorgen een sprankelend propere vaat én een besparing 
van tijd en energie.
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Zacht

Intensief

Intensieve zone.
Bovenaan zacht, onderaan intensief.

U kunt sterk bevuilde pannen nu rustig afwassen, samen met uw kwetsbare glazen. Het inschakelen van 
de “Intensieve zone” zorgt bij alle programma’s voor 20% meer waterdruk en een hogere temperatuur in 
de onderste korf. Ook de hardnekkigste vervuiling zal daarmee probleemloos loskomen.
In de bovenste korf daarentegen blijft het gekozen programma onveranderd en kunt u er gerust op zijn dat 
uw fragiele vaatwerk voorzichtig behandeld wordt. Zelfs bij een gemengde belading is op die manier een 
perfect afwasresultaat gegarandeerd.
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Driemaal zo snel afwassen en drogen:
de speciale functie varioSpeedPlus.

Waarom langer op uw schone vaatwerk 
wachten als het ook driemaal zo snel kan ? 
Kies een programma en druk daarna gewoon 
op de varioSpeedPlus-toets. U verkort de 
afwastijd met zo’n 66 %*. 
De verkorte afwastijd verschijnt meteen in 
de aangeduide resterende wastijd. En op 
het einde wacht u net zo goed een optimaal 
afwasresultaat: uw vaatwerk is perfect 
schoon... én droog.

Bacterievrij afwassen dankzij de speciale 
functie hygienePlus.

Dankzij een verhoogde afwas- en droog-
temperatuur, maakt de hygiëneoptie komaf 
met 99,9 % van alle bacteriën en kiemen. 
Los van het gekozen programma, wordt 
tijdens de reinigingsfase een extra verwar-
mingsperiode ingelast. En het drogen 
geschiedt vervolgens bij een temperatuur 
van 70°C. De hygiënePlus-optie is derhalve 
ideaal voor het afwassen van risicovolle of 
delicate recipiënten en keukengerei, zoals 
zuigflessen en snijplanken.

half load

Voor de kleine afwasjes tussendoor:
de functie Halve belading.

Soms kan u echt niet wachten tot de vaat-
wasser vol steekt om hem te laten draaien.
De oplossing: gewoon de toets voor Halve 
belading indrukken: volle kracht voor een 
halve hoeveelheid, bij een duidelijk vermin-
derd water- en energieverbruik en een 
kortere wastijd.

Specifieke functie:
de functie Extra droog.

De functie Extra droog laat een beter droog-
resultaat toe dankzij een hogere temperatuur
tijdens het spoelen en een langer droogproces.
Ideaal voor vaatwerk in kunststof.

Schitterende glazen: 
de Shine & Dry-functie.

Eén druk op de knop volstaat voor de nieuwe 
Shine & Dry-functie om uw vaat nog meer te 
laten schitteren dankzij de innoverende 
zeoliettechnologie. Een speciale droogcyclus 
droogt uw vaat, en uw glazen in het bijzonder, 
met maximale zachtheid en efficiëntie – 
hoofdzakelijk omdat het droogproces werd 
geoptimaliseerd.

 *Geldt niet voor voorspoelen en programma Snel 45°C. 

Piezo-touchControl: een intuïtief en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.

Een afwas op maat, met telkens 
opnieuw een perfect resultaat.
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vario- en varioPro-besteklade.
Meer flexibiliteit dankzij het derde laadniveau.

Het gebruik van de vaatwasser moet ook eenvoudig zijn. Daarom hebben we de moduleerbaarheid van de mandjes 
verbeterd, en een bijkomend laadniveau voor het bestek en het kleine vaatwerk toegevoegd.
Door haar speciale vorm biedt ze, in tegenstelling tot de gebruikelijke bestekladen, niet alleen plaats aan uw messen, 
vorken en lepels, maar ook aan uw pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes. Nu is er zelfs 
voldoende plaats voor vaatwerk van 14 personen.

De nieuwe varioPro-besteklade biedt extra voordelen door de nog grotere flexibiliteit in laadmogelijkheden en 
gebruiksgemak. Door de eenvoudig in hoogte verstelbare zijkanten links en rechts, en de inklapbare rekken in het 
centrale gedeelte kan u in dit derde laadniveau niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren 
zoals pollepels, een schuimspaan, lange messen of kleinere kopjes.

Gebruikscomfort dankzij maximale 
flexibiliteit bij het inladen.
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Voor maximale flexibiliteit: de varioFlexPro-korven.

De nieuwe varioFlexPro-korven bieden een volstrekt nieuw comfort en 
een maximale flexibiliteit bij het in- en uitladen van de boven- en 
onderkorf dankzij de blauwe touchPoints die in één oogopslag alle 
flexibele elementen aanduiden. 
De nieuwe glazenhouders kunnen bijvoorbeeld tot 12 wijnglazen in 
de onderste korf en tot 6 wijnglazen in de bovenste korf op een veilige 
manier plaatsen. Bovendien kunt u in de bovenste korf 3 niveaus 
opklappen en opsplitsen, en kunt u in de bovenste en onderste korf 
tot zes reeksen van staafjes omklappen voor het inladen van pannen. 
Aangezien de korven een 4-tal cm dieper zijn, kunt u er nu ook 13 in 
plaats van 12 stukken vaatwerk in kwijt, en met de vario-lade zelfs tot 14. 
Een handgreep aan de bovenste en onderste korf maakt het uittrekken 
van de korven nog makkelijker.

Voor nog meer flexibiliteit: de varioFlex-korven.

De varioFlex-korven worden gekenmerkt door 3 opklapbare, opsplits-
bare niveaus en door 2 omklapbare steunen in de bovenste korf. 
In de onderste korf vinden we bovendien 4 omklapbare steunen die 
de flexibiliteit verder verhogen. 
De handgrepen van de bovenste en onderste korf vereenvoudigen 
bovendien het in- en uitladen.

Voor meer flexibiliteit: de vario-korven.

Bij de vario-korven zorgen 3 opklapbare en opsplitsbare niveaus in de 
bovenkorf en 2 omklapbare steunen in de bovenste en onderste korf 
voor een verreikende flexibiliteit bij het in- en uitladen.

Eenvoudig in de hoogte verstelbaar – zelfs volgeladen:
3-voudige rackMatic met volledig uittrekbare korf.

Om uw vaatwasser eenvoudig met heel wat vaatwerk vol te laden, kunt u dankzij rackMatic de bovenkorf in 3 hoogten 
instellen – zelfs helemaal volgeladen. Zo vinden naast vaatwerk, bestek en glazen ook grote potten en borden een 
plaatsje in beide korven.

Eenvoudig en zacht openen en dichtmaken van de deur met het servoslot easyLock.

Een trekveer in het servoslot zorgt ervoor dat de deur zachtjes en haast vanzelf dichtgaat. Een lichte druk volstaat. 
En openen gaat al net zo vlot. 

Groot in alle maten.

Waarom zou men de hoogte van de moderne werkvlakken niet gebruiken ? Siemens stelt u ook toestellen met een 
hoogte van 86,5 cm (in plaats van 81,5 cm) voor, die u een extra binnenruimte van 5 cm aanbieden en dus 10 % meer 
laadcapaciteit hebben, waardoor u borden van tot 34 cm diameter (pizzaborden) in uw vaatwasser kan plaatsen – 
een topprestatie !
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81,5 cm hoogte 86,5 cm hoogte

varioFlexPro-korven
(met besteklade)

varioFlex-korven 
(zonder besteklade)

vario-korven 
(zonder besteklade)
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De aparte vormgeving van de Modular vaatwassers van Siemens 
verlegt de normen van design. 
Door het hedendaagse en toch tijdloze lijnenspel worden nieuwe 
vormen gecreëerd die tal van combinatiemogelijkheden bieden. 
Deze kunnen ingebouwd worden waar het voor u past.
Zijn aparte vormgeving is al even aantrekkelijk als zijn capaciteit: 
hij biedt ruimte voor het vaatwerk van acht personen dat in 
recordtijd wordt gewassen en gedroogd. En dit toestel is even 
snel en efficiënt als de grote Siemens speedMatic-vaatwassers, 
terwijl het even zuinig is op vlak van water- en elektriciteitsverbruik.

Grote capaciteit: vaatwerk van 8 personen.

De compacte Modular speedMatic-vaatwassers zijn ruimtebesparende 
krachtpatsers. De korven zorgen voor een optimale benutting van de ruimte.
En dankzij de uitgekiende technologie kan de 60 cm brede vaatwasser het
vaatwerk van 8 personen aan. Zo kunnen in één spoelbeurt in totaal 88 stuks 
vaatwerk en bestek worden gereinigd (6 bestekken voor de 45 cm-hoge 
vaatwasser). En dit uiteraard in een recordtempo dankzij de speedMatic-
technologie.

Korven van SC 76M541EU

Korf van SK 75M521EU

Modular. Modulair en compact.
De eerste inbouwvaatwasser die al uw 
keukenideeën kan volgen.
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Integreerbare compact Modular speedMatic-vaatwassers

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

SC 76M541EU     iQ500 SK 75M521EU     iQ500

speedMatic-vaatwasser 
H 60 cm - Inox 

speedMatic-vaatwasser 
H 45 cm - Inox  

SC 76M541EU  € 1.089,99* SK 75M521EU  € 979,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,72 kWu / 9 liter
• Geluidsniveau: 45 dB (A) re 1 pW  

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,61 kWu / 8 liter
• Geluidsniveau: 47 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 6 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus,
hygienePlus, Extra droog

• 5 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Zacht 40°C, Snel 45°C 

• 2 speciale functies: varioSpeedPlus, hygienePlus

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer 
• aquaSensor • Beladingssensor • Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 8 bestekken
• Warmtewisselaar
• Wisselspoeltechniek
• Glasspaarsysteem
• S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
• iQdrive 
• 2 flexibele korven: neerklapbare bordenrekken en 

kopjeshouders in de onderste korf, vario-bestekkorf
• easyLock
• Kinderbeveiliging
• Elektronische vergrendeling
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox/polynox2)

• Inhoud: 6 bestekken
• Warmtewisselaar
• Glasspaarsysteem
• S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
• Flexibele korf: neerklapbare bordenrekken, 

vario-bestekkorf, kopjeshouders
• easyLock
• Elektronische vergrendeling
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox/polynox2)

Toebehoren • Verlenging voor aquaStop • Verlenging voor aquaStop

Afmetingen
(HxBxD)

59,5 x 59,5 x 50 cm 45,4 x 59,5 x 50 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.
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Home Connect: 
Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect 
App heeft u toegang tot, en beheert u 
de instellingen van uw vaatwasser waar en 
wanneer u maar wilt.
Meer informatie, zie p. 8 en 9.

easyGlide rails: 
perfect zicht op uw vaat.

Met de nieuwe easyGlide telescopische rails 
kan u moeiteloos de korven in- en uitladen. 
Bovendien geven ze u, volledig uittrekbaar, 
een totaalzicht op de korven.

openAssist. 
Een innovatief deuropeningssysteem.

Door een lichte druk op de deur zorgt de 
openAssist sensor, die achter het front-
paneel zit, dat de vaatwasserdeur zacht open 
gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens 
zonder handgrepen.
(Beschikbaar op de volledig integreerbare 
vaatwassers S . 778D86TE en S . 658D02ME).

Een record: 0,73 kWu.
Een minimaal energieverbruik voor een 
perfecte afwas.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt 
uw vaat efficiënt en met schitterend succes 
gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat 
doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid 
absorbeert en in warmte omzet om deze 
vervolgens weer uit te stralen.
Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en 
verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot 
een minimum: een ecoStar toestel verbruikt 
tot 30% minder energie (slechts 0,73 kWu/
13 bestekken) dan de voorwaarde om tot de 
hoogste energie-efficiëntieklasse A (1,07 kWu/ 
13 bestekken) te behoren.

Voorloper in energiebesparing, 
met slechts 7,5 liter. 

Met de nieuwe ecoStar-vaatwasser en zijn uniek 
en innoverend waterbeheersysteem haalt 
Siemens echt de laatste druppel uit elke liter 
water. Nooit eerder kon een liter water meer. 
Boven op een uiterst efficiënt waterverbruik 
van slechts 7,5 liter en een energiezuinige 
werking krijgt u bovendien afwasprestaties van 
topklasse. 

openAssist

easyGlide rails

Your 
household 
in one app.

Innovaties voor buitengewone 
vaatwassers.
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Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++ 

S . 778D86TE     iQ700 S . 678X36TE     iQ700

speedMatic-vaatwasser met Zeolith,
openAssist en vario-scharnieren 
Zwart bedieningspaneel 
Beschikbaar vanaf 12/2018

ecoStar-vaatwasser met Zeolith 
Zwart bedieningspaneel 

SX 778D86TE - H 86,5 cm  € 1.499,99*
SN 778D86TE - H 81,5 cm  € 1.449,99*

SX 678X36TE - H 86,5 cm   € 1.339,99*
SN 678X36TE - H 81,5 cm   € 1.289,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+++1)   
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,82 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 

40 dB(A) re 1 pW  

• Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10 %1) - 2) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,73 kWu / 7,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma

40 dB(A) re 1 pW 

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening 
op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Shine & Dry

• Machine Care programma

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening 
op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Shine & Dry

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor 
• Wisselspoeltechniek • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef

•  brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, 
Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C 

• Inhoud: 13 bestekken
•  openAssist
•  Zeolith – iQdrive
• Warmtewisselaar  
• Glass protection technology  
• Piezo-touchControl (zwart)  
•  emotionLight Pro
• Bediening bovenaan 
•  Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
•  easyGlide rails: 3 laadniveau’s eenvoudig uit te trekken 

dankzij telescopische rails  
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
•  varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints 
• Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste 

korf (8 x) – Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en onderste 
korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf

• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox3)

•  brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, 
Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C 

• Inhoud: 13 bestekken
•  Zeolith – iQdrive
•  Waterbesparingsysteem
• Warmtewisselaar  
• Glass protection technology  
• Piezo-touchControl (zwart)  
•  emotionLight
• Bediening bovenaan 
•  Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  timeLight
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
•  varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints 
• Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste 

korf (8 x) – Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en onderste 
korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf

• easyLock
• Kinderbeveiliging
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox3)

Afmetingen
(HxBxD)

SX 778D86TE: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 778D86TE: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SX 678X36TE: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 678X36TE: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

MET VARIO-
SCHARNIEREN

Zie Technisch 
overzichtopenAssist

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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Your 
household 
in one app.

Your 
household 
in one app.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10% spaarzamer (211 kWu/jaar) dan de grenswaarde van de energie-effi ciëntieklasse A+++. 
3) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.
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Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++ 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.   

S . 658X03TE   iQ500 S . 657X04IE   iQ500

speedMatic-vaatwasser met Zeolith 
Zwart bedieningspaneel 

speedMatic-vaatwasser met Zeolith 
Zwart bedieningspaneel 

SX 658X03TE - H 86,5 cm  € 1.189,99*
SN 658X03TE - H 81,5 cm  € 1.139,99*

SX 657X04IE - H 86,5 cm  € 1.139,99*
SN 657X04IE - H 81,5 cm  € 1.089,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,83 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW– 

Nachtprogramma 40 dB (A) re 1 pW  

• Energie-efficiëntieklasse: A+++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,82 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-
65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, 
Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Shine & Dry

• Machine Care programma

• 7 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Kort 60°C, 
Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Shine & Dry 

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent 
• aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef

•  brilliantShine system (zie p. 209)
• Inhoud: 14 bestekken
•  Zeolith – iQdrive
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Piezo-touchControl (zwart)
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  timeLight
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
•  varioFlexPro-korven met blauwe 

touchPoints 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (6 x) en onderste korf (8 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en 
onderste korf (2 x) – Glazenhouder in 
de onderste korf

• easyLock
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

•  brilliantShine system (zie p. 209)
• Inhoud: 13 bestekken
•  Zeolith – iQdrive
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Piezo-touchControl (zwart)
•  emotionLight
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  varioFlex-korven 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – 
Bestekrek in de bovenste korf – 
vario-bestekkorf in de onderste korf – 
Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• Kinderbeveiliging 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

SX 658X03TE: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 658X03TE: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SX 657X04IE: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 657X04IE: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

timeLight: informatie perfect 
leesbaar op de grond. 

De resttijd tot het einde van de 
vaatcyclus wordt op een duide-
lijke en perfect leesbare manier 
geprojecteerd op de keuken-
vloer, op gelijk welke kleur en 
materiaal van de vloer. 
Bij activatie van de functie 
starttijduitstel wordt ook de 
resterende tijd tot de start van 
het programma aangeduid.

Informatie in een oogopslag: 
infoLight.

Om onmiddellijk te weten of 
een volledig geïntegreerde 
vaatwasser nog in werking is 
of niet, wordt er tijdens het 
afwassen een blauw lichtje op 
de grond geprojecteerd.
Wanneer de stip verdwenen is, 
weet u dat het werk van de 
vaatwasser erop zit.
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Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++ 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

S . 658D02ME   iQ500 S . 736X19ME   iQ300

speedMatic-vaatwasser   
met openAssist
Zwart bedieningspaneel 

speedMatic-vaatwasser 
met vario-scharnieren 
Bedieningspaneel in inox 
Beschikbaar vanaf 12/2018
 

SX 658D02ME - H 86,5 cm  € 1.139,99*
SN 658D02ME - H 81,5 cm  € 1.089,99*

SX 736X19ME - H 86,5 cm  € 1.089,99*
SN 736X19ME - H 81,5 cm € 1.029,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,93 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW– 

Nachtprogramma 39 dB (A) re 1 pW  

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,93 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-
65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 
1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Extra droog

• Machine Care programma

• 6 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 
1u 65°C, Voorspoelen  

• 3 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, Extra droog

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent 
• aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 14 bestekken
•  openAssist
• iQdrive
• ecoDrying (automatische deuropening 

op het einde van de Eco-cyclus)
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Piezo-touchControl (zwart)
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  timeLight
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  vario-besteklade - 3de niveau
•  varioFlex-korven 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en 
onderste korf (2 x) 

• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 14 bestekken
• iQdrive 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  vario-besteklade - 3de niveau
• varioFlex-korven
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

SX 658D02ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 658D02ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SX 736X19ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 736X19ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  

MET VARIO-
SCHARNIEREN

Zie Technisch 
overzicht

Vario-scharnieren. 
Steeds een perfecte instal-
latie, zelfs in de hoogte. 

De innovatieve scharnier-
technologie op de deur van de 
vaatwasser maakt een perfecte 
installatie van de vaatwasser in 
moderne keukens mogelijk – 
zelfs met dikke frontpanelen, 
grote of verlaagde plinten. 
Het voorpaneel wordt eenvou-
dig op de deur van de vaatwas-
ser bevestigd met een variabel 
scharnier. Zo schuift het paneel 
naar boven wanneer de deur 
opengaat, om zo niet met de 
sokkel in aanraking te komen. 
Ideaal dus voor montage in de 
hoogte. 

Zonder 
vario-scharnieren

Met 
vario-scharnieren

openAssist

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.
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Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

S . 636X03ME   iQ300 S . 636X03IE   iQ300 SN 636X03CE   iQ300

speedMatic-vaatwasser 
Bedieningspaneel in inox 
 

speedMatic-vaatwasser 
Bedieningspaneel in inox
 

speedMatic-vaatwasser 
H 81,5 cm - Bedieningspaneel in inox
 

SX 636X03ME - H 86,5 cm   € 1.029,99*
SN 636X03ME - H 81,5 cm   € 979,99*

SX 636X03IE - H 86,5 cm   € 979,99*
SN 636X03IE - H 81,5 cm   € 929,99*

SN 636X03CE   € 829,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,93 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW 

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,92 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW  

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,92 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 6 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 
1u 65°C, Voorspoelen

• 3 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, Extra droog

• Machine Care programma

• 6 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 
1u 65°C, Voorspoelen

• 3 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, Extra droog

• Machine Care programma

• 6 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, 
1u 65°C, Voorspoelen

• 3 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, Halve belading

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent 
• aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 14 bestekken
• iQdrive
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  vario-besteklade - 3de niveau
• varioFlex-korven
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x) 

• easyLock  
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 13 bestekken
• iQdrive 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
• varioFlex-korven
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – 
Bestekrek in de bovenste korf – 
vario-bestekkorf in de onderste korf – 
Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• Kinderbeveiliging 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 13 bestekken
• iQdrive 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf
• vario-korven
• Neerklapbare bordenrekken in onderste 

korf (2 x) – Bestekrek in de bovenste 
korf – Bestekkorf in de onderste korf – 
Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)

• easyLock  
• Kinderbeveiliging 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

SX 636X03ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 636X03ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm

SX 636X03IE: 86,5 x 59,8 x 55 cm 
SN 636X03IE: 81,5 x 59,8 x 55 cm 

81,5 x 59,8 x 55 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
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1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.
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Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+ 

SN 658X01ME   iQ500 SN 615X00AE   iQ100

speedMatic-vaatwasser 
H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel 
 

speedMatic-vaatwasser 
H 81,5 cm -  Zwart bedieningspaneel   
 

SN 658X01ME   € 1.029,99* SN 615X00AE   € 729,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+1)  
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

1,05 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW – 

Nachtprogramma 37 dB (A) re 1 pW  

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

1,02 kWu / 12 liter
• Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-
65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 
1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Intensieve zone, 
varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Extra droog

• Machine Care programma

• 5 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, 
Snel 45°C 

• Speciale functie: varioSpeed

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent 
• aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 14 bestekken
• iQdrive
• ecoDrying (automatische deuropening 

op het einde van de Eco-cyclus)
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Piezo-touchControl (zwart)
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  timeLight
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•   vario-besteklade - 3de niveau
•  varioFlex-korven met blauwe touch-

Points 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 12 bestekken
• iQdrive
• Glass protection technology
• Bediening bovenaan
• Aanduiding programmaverloop via LED
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw
• Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf
• vario-korven
• Neerklapbare bordenrekken in onderste 

korf (2 x) – Bestekkorf in de onderste korf 
– Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox/polynox2) 

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 59,8 x 55 cm 81,5 x 59,8 x 55 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

ZEER STIL

39 dB

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

Een echte “plus” voor uw 
vaatwasser: 
de warmtewisselaar.

In vaatwassers zonder warmte-
wisselaar ontstaan tijdens het 
wasproces sterke temperatuur-
schommelingen die gevoelig 
vaatwerk kunnen aantasten.
De warmtewisselaar daaren-
tegen zorgt voor geleidelijke 
temperatuurschommelingen 
en verhindert zo schade aan 
vaatwerk door temperatuur-
schokken. Deze maakt het ook 
mogelijk om te profiteren van 
de restwarmte bij het afwassen 
en drogen om zo energie te 
besparen, en te drogen in een 
gesloten circuit zonder toe-
voeging van buitenlucht voor 
een betere hygiëne.

Levenslange garantie tegen 
waterschade: de aquaStop.

Het aquaStop-beveiligings-
systeem verhindert elke vorm 
van externe waterschade, 
zowel aan de toevoerslang als 
door een lek in het toestel. 
Zijn hele vaatwasser leven lang 
is een speedMatic van Siemens 
gegarandeerd tegen water-
schade. 

Zo geruisloos kan perfecte 
zuiverheid zijn: fluisterzacht 
afwassen.

Door de speciale geluidsisolatie 
zijn de Siemens-vaatwassers 
bijzonder geruisloos. Om het 
water uit de vaatwasser te 
pompen, stelt de nieuwe pomp 
vast hoeveel water zich nog in 
de machine bevindt en schakelt 
zich bij een lege vaatwasser 
automatisch uit. Aan het einde 
van het programma is daardoor 
niet langer het gekende en 
vervelende pompgegorgel te 
horen. De stilste inbouwtoes-
tellen van Siemens produceren 
amper 39 dB, minder dan een 
computer.
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Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label A+++ 

SN 578S36TE     iQ700

ecoStar-vaatwasser met Zeolith 
H 81,5 cm - Inox 
 

SN 578S36TE   € 1.289,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10 %1) - 2)   
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,73 kWu / 7,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 

40 dB(A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening 
op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, 
Shine & Dry

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem  
• Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor   
• Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
• Zelfreinigende filter en zeef

•  brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, 
Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C 

• Inhoud: 13 bestekken
•  Zeolith – iQdrive
•  Waterbesparingsysteem
• Warmtewisselaar  
• Glass protection technology  
• Piezo-touchControl (zwart) – emotionLight
• Bediening bovenaan 
•  Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
• Akoestisch signaal bij programma-einde
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
• varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints 
• Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste 

korf (8 x) – Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en onderste 
korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf

• easyLock
• Kinderbeveiliging
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox3)

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10% spaarzamer (211 kWu/jaar) dan de grenswaarde van de energie-effi ciëntieklasse A+++. 
3) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

Your 
household 
in one app.

Het TFT-kleurendisplay: 
duidelijk leesbaar en meer bedieningsgemak.

Afwassen is nu nog makkelijker met het hoge 
resolutie TFT-kleurenscherm. Alle informatie over 
een geactiveerde cyclus is beschikbaar in één 
oogopslag – een overzichtelijke weergave, dus 
gemakkelijk te begrijpen. Het selecteren van de 
verschillende programma’s is zeer eenvoudig en 
handig, en uw keuzes worden direct weerge-
geven op het display.

Programma Kort 60°C. Voor een snellere 
cyclus en een perfect schone en droge vaat.

In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden 
op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith 
technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, 
zelfs met een volle lading.

ecoStar. 
Minimaal energieverbruik voor een perfect 
schone vaat.

Door de gepatenteerde Zeolith-droogtechnologie 
geniet u van indrukwekkende droogresultaten en 
verlaagt u tezelfdertijd uw energieverbruik tot een 
minimum. Zo verbruikt de ecoStar vaatwasser tot  
30 % minder energie (slechts 0,73 kWu/13 bestek-
ken) dan de voorwaarde om tot de energieklasse A 
te behoren (1,07 kWu/13 bestekken).
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Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++ 

SN 558S06TE     iQ500

speedMatic-vaatwasser met Zeolith 
H 81,5 cm - Inox 

SN 558S06TE   € 1.189,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+++1)     
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,83 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 

40 dB(A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening 
op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, Shine & Dry

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem  
• Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor   
• Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
• Zelfreinigende filter en zeef

•  brilliantShine system: perfecte interactie van Zeolith, 
Shine & Dry, glassProtect valve en Glas 40°C 

• Inhoud: 14 bestekken
•  Zeolith – iQdrive
• Warmtewisselaar  
• Glass protection technology  
• Piezo-touchControl (zwart)
•  Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
• Aanduiding van het programmaverloop
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
•  varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints 
• Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste 

korf (8 x) – Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en onderste 
korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf

• easyLock
• Elektronische vergrendeling
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

Your 
household 
in one app.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

Efficiënt, krachtig en stil: de iQdrive motor.

Voor een continu optimaal resultaat heeft 
Siemens een nieuw concept voor de iQdrive 
motor ontwikkeld: de borstelloze magnetische 
aandrijving. Dit concept heeft geleid tot een 
uiterst betrouwbare kwaliteitsmotor.
De innovatieve magneet-technologie zorgt voor 
een wrijvingvrije aandrijving van de iQdrive.
Resultaat: nog betere wasprestaties en minder 
energieverbruik, jarenlang.

Glass protection technology: 
extra behoedzame behandeling van uw 
delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen 
Siemens-vaatwassers voor de regeling van de 
waterhardheid. 
Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein 
altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water 
met de juiste hardheid, zodat ze altijd weer even 
schoon schitteren.
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Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++ 

SN 558S02ME    iQ500 SN 536 . 03ME    iQ300

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm - Inox 

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm 

SN 558S02ME    € 1.029,99* SN 536S03ME - Inox  € 979,99*
SN 536B03ME - Zwart  € 929,99*
SN 536W03ME - Wit  € 929,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A++1)  
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 

39 dB (A) re 1 pW   

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 8 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Nacht 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen

• 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, 
hygienePlus, Extra droog

• Machine Care programma

• 6 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen

• 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, 
Extra droog

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent 
• aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 14 bestekken
• iQdrive
• ecoDrying (automatische deuropening op het einde 

van de Eco-cyclus) 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Piezo-touchControl (zwart) 
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Aanduiding van het programmaverloop
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
•  vario-besteklade - 3de niveau
•  varioFlex-korven 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouders in 
de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• Elektronische vergrendeling
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 14 bestekken
• iQdrive
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic 

(op 3 hoogtes)
•  vario-besteklade - 3de niveau
•  varioFlex-korven 
• Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste 

korf (4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)
• easyLock 
• Elektronische vergrendeling
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 59,8 x 57,3 cm 81,5 x 59,8 x 57,3 cm 

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.
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Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label A+ 

SN 536S01AE    iQ300

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm - Inox 

SN 536S01AE   € 779,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 1,02 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 6 programma’s: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 
Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen

• 3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeed, 
Extra droog

• Machine Care programma

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem  
• Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor   
• Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
• Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 12 bestekken
• iQdrive
• Glass protection technology
• Elektronische resttijdaanduiding in minuten
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf
• vario-korven
• Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2 x) – Bestekrek 

in de bovenste korf – Bestekkorf in de onderste korf – 
Kopjeshouder in de bovenste korf (2 x)

• easyLock 
• Elektronische vergrendeling
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox/polynox2)

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 59,8 x 57,3 cm 

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

Programma 1u. 
Eén uur ... en uw vaat is klaar.

In één uur, wordt uw vaat op 65°C gewassen en 
gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met 
een volle lading.

Programma Machine Care.

Om de prestaties en de levensduur van uw toestel 
te optimaliseren verwijdert dit programma, 
in combinatie met een specifieke detergent, de 
resten van kalk en vet.

Nachtprogramma.

Aangepast programma Eco 50°C met een vermin-
derd geluidsniveau (- 2 tot 3 dB) om te genieten 
van nachttarieven. 

Geen tijd te verliezen: 
het programma Snel 45°C.

Met het programma Snel 45°C wast u een vuile 
vaat in amper 29 minuten. Dat is niet alleen 
extreem snel.
Het resultaat is ook nog eens extreem schoon. 
Met een halve belading haalt u ondanks de 
recordtijd een reinigingsniveau van de A-klasse.

Voor schitterende glazen: 
het programma Glas 40°C.

Dit specifiek programma voor kwetsbare en 
waardevolle glazen wast af bij lage temperaturen. 
Een geoptimaliseerde naspoeltemperatuur en 
een verlengde droogfase zorgen voor een milde 
reiniging en droging voor een schitterende glans.

Optimaal resultaat met één druk op de knop: 
de automatische programma’s Auto.

Dankzij de modernste sensortechniek bieden 
de vaatwassers een perfect zuivere vaat aan. 
Nadat u de programma’s Auto kiest, gaat de 
aquaSensor de vervuiling van het water na en 
past vervolgens de hoeveelheid water, het tijdstip 
van de toevoer en de afwastemperatuur daaraan 
aan, voor een perfect resultaat in een recordtijd.

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.
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Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

SR 656X01TE   iQ500 SR 615X03CE   iQ100

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm - Bedieningspaneel in inox 

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel 

SR 656X01TE  € 1.049,99* SR 615X03CE   € 859,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,66 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW – 

Nachtprogramma 41 dB (A) re 1 pW

• Energie-efficiëntieklasse: A+1)  
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C) 

0,78 kWu / 8,5 liter
• Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 6 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, 
Kort 60°C, Glas 40°C

• 3 speciale functies: varioSpeedPlus, 
Intensieve zone, Shine & Dry

• MachineCare programma

• 5 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, 
Snel 45°C

• 2 speciale functies: varioSpeedPlus, 
Extra droog

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer  
• Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel 
• Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 10 bestekken
•  Zeolith – iQdrive
• duoPower-sproeiarmen in de bovenste 

korf 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
•  emotionLight 
• Bediening bovenaan
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  timeLight
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
•  varioFlexPro-korven met flexibele 

touchPoints in blauw 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (3 x) en onderste korf (4 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste en 
onderste korf – Glazenhouder in de 
onderste korf

• easyLock  
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 9 bestekken
• iQdrive 
• duoPower-sproeiarmen in de bovenste 

korf 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Bediening bovenaan
• Aanduiding programmaverloop via LED
• Akoestisch signaal bij programma-einde
•  infoLight blauw 
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 
• vario-korven
• Neerklapbare bordenrekken in 

onderste korf (2 x) – Bestekrek in de 
bovenste korf

• easyLock 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 44,8 x 55 cm 81,5 x 44,8 x 55 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  

1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

De vaatwassers met een 
breedte van 45 cm moeten 
niet langer onderdoen voor 
de vaatwassers van 60 cm.

Inderdaad, deze toestellen, 
45 cm breed, zijn uitgerust 
met dezelfde technologieën 
en innovaties als de klassieke 
speedMatic vaatwassers.
Volgende functies zorgen 
ervoor dat deze vaatwassers 
functionaliteit en energie-effi-
ciëntie combineren in een 
beperktere oppervlakte: spe-
ciale functies, flexibiliteit door 
het derde laadniveau met de 
varioPro-lade, de varioFlexPro-
korven en de doseerassistent. 
Zo wordt de vaat van 10 per-
sonen steeds extreem proper.
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Integreerbare vaatwassers 45 cm

SR 556S00TE   iQ500 SR 515S03CE    iQ100

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm - Inox 

speedMatic vaatwasser 
H 81,5 cm - Inox 

SR 556S00TE  € 979,99* SR 515S03CE   € 859,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A++1) 
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,75 kWu / 9,5 liter
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW – 

Nachtprogramma 41 dB (A) re 1 pW     

• Energie-efficiëntieklasse: A+1)  
• Droogefficiëntieklasse: A
• Verbruik (programma Eco 50°C): 

0,78 kWu / 8,5 liter
• Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW  

Programma’s 
en speciale 
functies

• 6 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, 
Glas 40°C, 1u 65°C

• 3 speciale functies: varioSpeedPlus, 
Intensieve zone, Extra droog

• MachineCare programma

• 5 programma’s: Intensief 70°C, 
Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C,
Snel 45°C

• 2 speciale functies: varioSpeedPlus, 
Extra droog

Uitrusting / 
Comfort

• Elektronisch regenereersysteem • Doorstroomverwarmer  
• Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek 
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel 
• Zelfreinigende filter en zeef

• Inhoud: 10 bestekken
• iQdrive
• ecoDrying (automatische deuropening 

op het einde van de Eco-cyclus) 
• duoPower-sproeiarmen in de bovenste 

korf 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
•  emotionLight 
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Aanduiding van het programmaverloop
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 

met rackMatic (op 3 hoogtes)
•  varioPro-besteklade - 3de niveau
•  varioFlexPro-korven met flexibele 

touchPoints in blauw 
• Neerklapbare bordenrekken in 

bovenste (3 x) en onderste korf (4 x) – 
Kopjeshouders in de bovenste en 
onderste korf – Glazenhouder in de 
onderste korf

• easyLock – Elektronische vergrendeling
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

• Inhoud: 9 bestekken
• iQdrive 
• duoPower-sproeiarmen in de bovenste 

korf 
• Warmtewisselaar
• Glass protection technology
• Draaiknop met geïntegreerde starttoets
• Elektronische resttijdaanduiding in min.
• Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur
• In de hoogte verstelbare bovenste korf 
• vario-korven
• Neerklapbare bordenrekken in 

onderste korf (2 x) – Bestekrek in de 
bovenste korf

• easyLock 
• aquaStop met garantie
• Binnenafwerking: inox2)

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 44,8 x 57,3 cm 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

duoPower: 
de dubbele sproeiarm voor 
dubbele afwasprestaties.

Siemens introduceert de 
dubbele sproeiarm. Door de 
2 overlappende armen wordt 
elke cm van de korven, die 
hier zelfs 4 cm dieper zijn, 
besproeid – zodoende een 
optimale verdeling van het 
water te verzekeren.
Resulterend niet alleen in 
superieure afwasprestaties 
voor een sterk vervuilde vaat, 
maar ook in een zorgvuldige 
behandeling van glas door een 
nauwkeurige controle van de 
waterstralen. 
Het resultaat: een perfecte af-
was in alle omstandigheden.

V
A

A
T

W
A

S
S

E
R

S



228

Onderhoud op maat, bij u thuis.

Een propere vaat is goud waard. En net een Siemens-vaatwasser laat uw vaat blinken als nooit tevoren. Alleen gaat dit 
niet vanzelf. Zeker vaatwassers die dagelijks draaien, hebben af en toe een onderhoud nodig. In de eerste plaats om de 
superieure kwaliteit te behouden. Maar vooral om de levensduur en het rendement zo hoog mogelijk te houden. 
Contacteer Siemens Service voor het onderhoud van uw vaatwasser. Kijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/
service, rubriek “Onderhoud aan huis” voor meer informatie en tarieven.

Onderhouds- en reinigingsmiddelen.

Siemens heeft een uitgebreid assortiment onderhoudsproducten voor uw vaatwasser zoals een krachtige toestelreiniger 
en een snelontkalker. Bestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop of bij uw verdeler.
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SZ 73055 SZ 73115 - SZ 73112

Deur in inox 
Deur in inox voor volledig integreerbare
vaatwassers van 81,5 cm hoog.
Geleverd zonder sokkel (niet beschikbaar).
Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm

Ombouwset 
SZ 73115: inox – SZ 73112: wit 
Indien u niet over een origineel meubel-
paneel beschikt, kunt u de vaatwasser 
(SN 5 . ) met deze afdekset aan de onder-
kant van uw keukenfront aanpassen.
Afmetingen (HxBxD): 
60,2 x 58,84 x 1,96 cm

SZ 73010  SZ 73015 - SZ 73017 - SZ 73005 - SZ 73006  

Klapscharnier 
Ook bij een nis tot 92,5 cm hoogte kan de 
deur van de volledig integreerbare
vaatwasser moeiteloos worden geopend: 
het klapscharnier wordt bevestigd tegen 
de onderkant van het toestel; en de 
onderkant van het meubelfront aan de 
voorzijde.

Afdekkings- en bevestigingsset 
Met dit speciaal onderdeel, kan de 
opening tussen het toestel en de meu-
belen errond gecamoufleerd worden.

SZ 73640  SZ 73035 - SZ 73045  

Speciale korf voor glazen met lange
steel en kantoorvaat 
Als uw 60 cm brede vaatwasser in de 
onderste korf voorzien is van omklapbare 
bordenhouders, kunt u met deze speciale 
korf glazen met lange steel en delen van 
uw koffieservies probleemloos en spaar-
zaam reinigen.

Afdekkings- en bevestigingsset in inox 
Dit speciale accessoire laat een afwerking 
van de vaatwasser in de hoogte toe.

SZ 73300  SZ 73000  

Wijnglazenrek
Rekje om 4 wijnglazen veilig en gemakke-
lijk af te wassen. Door de speciale beugels 
kunnen de glazen elkaar niet raken tijdens 
het afwassen.

(glazen niet meegeleverd) 

Vaatwasserset 
• Clips voor kleine voorwerpen

Om kleine plastic voorwerpen die tijdens 
de wascyclus vaak niet op hun plaats
blijven aan de korf te bevestigen. 

• Bakplaatsproeikop
Gewoon de bovenste korf uitnemen en 
de bakplaatsproeikop op de toevo-
eropening plaatsen. De volledige spoel-
ruimte kan worden gebruikt om zeer 
groot keukengerei te reinigen.

• Flessenhouder
Met deze houder, die u in alle onderste 
korven kan bevestigen, kunnen flessen 
en vazen niet meer omvallen.

• Extra bestekkorf
Deze kleine korf is flexibel, u kan hem 
gelijk waar in de bovenste korf plaatsen.

SZ 73001

Zilverbestek-cassette
Het aluminium materiaal van de cassette
beschermt uw kostbaar zilverbestek 
tegen verkleuring. 
Gewoon de zilverbestek-cassette met het 
tafelzilver in de bestekkorf plaatsen.

Toebehoren   

Bestel bij uw verdeler of online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop (zie pagina 7)

Toebehoren VOOR ALLE VAATWASSERS (zie technische tabellen  in Technisch overzicht)

Speciale korf voor glazen met lange steel SZ 73640 € 50,99*

Vaatwasserset (extra bestekkorf, fl essenhouder, bakplaatsproeikop en clips) SZ 73000 € 20,99*

Extra bestekkorf (niet afgebeeld) SZ 73100 € 29,99*

Wijnglazenrek SZ 73300 € 24,99*

Zilverbestek-cassette SZ 73001 €  15,99*

aquaStop-verlenging voor een gescheiden toe- en afvoer (2 m slang) SZ 72010 €  34,99*

Klapscharnier SZ 73010 €  120,99*

Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Inox kuip SZ 73005 €  39,99*

Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Polinox kuip SZ 73006 €  39,99*

Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) voor inbouw op hoogte SZ 73035 €  69,99*

Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Inox kuip SZ 73015 €  39,99*

Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Polinox kuip SZ 73017 €  39,99*

Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) voor inbouw op hoogte SZ 73045 €  69,99*

Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers (81,5 cm hoog) SZ 73055 €  149,99*

Ombouwset in inox SZ 73115 €  99,99*

Ombouwset in wit SZ 73112 €  69,99*

 Onderhoud en reiniging van vaatwassers: zie pagina 242

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.  
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Werkhoogten en inbouwtips voor vaatwassers

DEURPANEELHOOGTE 655 - 765 mm

DEURPANEELHOOGTE 705 -               

NISHOOGTE in mm

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865

S
O

K
K

E
LH

O
O

G
T

E
 i

n
 m

m

50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

195 81,5 81,5 81,5 81,5

200 81,5 81,5 81,5

205 81,5 81,5

210 81,5

215

220

 Normale inbouw van
de 81,5 cm vaatwassers

 Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers
met vario-scharnieren

 Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers
met frontpaneel op maat en klapscharnier 
in optie     

 Normale inbouw van
de 86,5 cm vaatwassers

 Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers
met vario-scharnieren

   Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers
met frontpaneel op maat en klapscharnier 
in optie

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5
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             815 mm  

870 875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5 86,5

81,5 81,5 86,5 86,5

81,5 86,5

Voor de toestellen met timeLight onder deze witte lijn is inbouw niet zinvol, 
daar de timeLight niet zichbaar is.
(Meer info, zie schema “Inbouwbeperking voor vaatwassers met timeLight” 
in de Technisch overzicht)
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Steeds meer innoverende technologieën 
voor een groter gebruiksgemak.

Vandaag maakt Siemens dit op basis van spitstechnologie mogelijk dankzij toestellen die 
prestaties en flexibiliteit combineren. En om een perfecte esthetische vormgeving te verzekeren, 
kunnen de volledig integreerbare wasmachines achter een meubeldeur verborgen worden.
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Volledig integreerbare wasmachine en was-/droogcombinatie  

WI 14W540EU   iQ700 WK 14D541EU   iQ500

Wasmachine Was-/condensdroogcombinatie 
 

WI 14W540EU   € 1.549,99* WK 14D541EU  € 1.749,99*

Algemene 
informatie 

• Energie-efficiëntieklasse: A+++ -30 %1)

• Droogefficiëntieklasse: B
• Inhoud: 1-8 kg
• Centrifugeersnelheid: 1400 - 400 tr/min
• Geluidsniveau wassen: 41 dB
• Geluidsniveau centrifugeren: 67 dB  

• Energie-efficiëntieklasse: B1) 
• Wasefficiëntieklasse: A
• Droogefficiëntieklasse: B
• Verbruik (wassen en drogen)2): 

105 liter en 5,5 kWu
• Inhoud: 7 kg wassen - 4 kg drogen
• Non-stop wassen en drogen:

programma voor 4 kg
• Centrifugeersnelheid: 1400 - 600 tr/min
• Geluidsniveau wassen: 57 dB 
• Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB 

Programma’s 
en speciale 
functies

• Speciale programma’s: powerWash 60’, 
Donkere was, Overhemden, Outdoor/
Impregneren, Snel/Mix, Hygiëne, 
SuperKort 30/15, Dekens, Trommel 
reinigen, Spoelen/Centrifugeren/
Afpompen, Wol/Handwas, Fijn/Zijde

•  varioSpeed

• Speciale wasprogramma’s: 
Nachtprogramma, Mix, Outdoor, 
Blouses/Overhemden, SuperKort 15, 
Wol-handwas, Fijn/Zijde en Katoen Eco

• Standaard wasprogramma’s 
• Speciale droogprogramma’s: Intensief 

drogen, Delicaat drogen en Reinigen 
van de trommel

Uitrusting / 
Comfort

• Groot LED-display met aanduiding 
voor het programmaverloop, de 
temperatuur, de centrifugeersnelheid, 
de resttijd, eindtijduitstel 24 u en 
beladingsadvies

•  timeLight
•  reload Function - Toevoegen van was
•  iQdrive-motor
• aquaStop met garantie
•  antiVibration design
•  waterPerfectPlus
• touchControl-toetsen voor opties
• aquaLift 3D systeem
• Hoeveelheidsautomaat – Onbalans-

controlesysteem – Schuimherkenning – 
Zelfreinigend wasmiddelbakje

•  waveDrum – Trommelverlichting met 
LED – Trommel reinigen met automa-
tische herinneringsfunctie

• Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
• Geluidssignaal bij afloop van het 

programma
• Kinderbeveiliging
• 30 cm-vulopening, met 130° deur-

openingshoek – Metalen sluithaak
• Engelstalig bedieningspaneel met 

symbolen

• Volelektronische éénknopsbediening 
voor alle was-, droog- en speciale 
programma’s

• Watercondensation techniek
• Grote display het programmaverloop, 

de temperatuur, de centrifugeer-
snelheid, de resttijd en eindtijduitstel 
tot 24 u en aanduiding van de 
fijninstelling van de droogtegraad

• aquaStop met garantie
• touchControl-toetsen voor opties
• aquaLift-systeem
• Hoeveelheidsautomaat
• Schuimherkenning
• Onbalans-controlesysteem
• Geluidssignaal bij afloop van het 

programma
• Kinderbeveiliging
• Vulopening van 30 cm met deur-

openingshoek van 95°
• Glazen afdekking van de deur
• Deuropening linksscharnierend (niet 

wisselbaar)
• Magnetische metalen sluithaak
• Engelstalig bedieningspaneel met 

symbolen

Afmetingen 81,8 x 59,6 x 57,4 cm (HxLxP) 82 x 59,5 x 58,4 cm (HxLxP)

Inbouwschema’s en technische informatie: zie Technisch overzicht

  
 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. –  ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen.
1) Op een schaal van energie-effi ciëntieklasse van A+++ tot D.  –  2) Energie- en waterverbruik wassen en drogen in het labelprogramma. 

iQdrive

•  antiVibration Design. 
De zijwanden die de trillingen 
tot een absoluut minimum 
terugbrengen. 
Zo wordt de wasmachine niet 
alleen stiller, maar vergroot 
ook de stabiliteit.

•  aquaStop. 
Levenslange garantie tegen 
externe waterschade met 
automatische veiligheids-
kleppen op de watertoevoer.

•  iQdrive. 
Duurzame, betrouwbare en 
innoverende motor voor een 
hoogste energie-efficiëntie 
met een aandrijving op basis 
van een wrijvingvrij magneet-
systeem. 10 jaar waarborg op 
de motor.

•  reload Function. 
De herlaadfunctie biedt u de 
mogelijkheid linnen zelfs na 
de start van het wasprogram-
ma nog toe te voegen.

•  timeLight. 
De resttijd tot het einde van 
de cyclus en de voortgang 
van het programma worden 
perfect leesbaar weerge-
geven op de vloer.

•  varioSpeed. 
De wastijd kan met 65% 
verkort worden.

•  waterPerfectPlus. 
Sensorgestuurde waspro-
gramma’s voor een optimaal 
watergebruik bij elke 
belading.

•  waveDrum. 
Een trommel voor zacht of 
intensief wassen, met een 
structuur die een gelijke 
verdeling van water mogelijk 
maakt. De asymmetrische 
meenemers behandelen uw 
wasgoed extra zacht of net 
extra energiek.

Toebehoren.

WZ 10130: verlenging voor 
aquaStop 2,5 m – € 32,99**
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Ieder mens is uniek. Hoeft het dan te verbazen dat ook bij het genieten van koffie iedereen zijn 
persoonlijke voorkeur heeft ? De ene hecht bijvoorbeeld belang aan luchtig melkschuim en 
perfecte techniek, de andere daarentegen heeft liever een extra sterke espresso zonder te moeten 
afzien van intuïtief bedieningsgemak.

Onze formule voor het perfecte 
koffiegenot: techniek en design.
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De beste ingrediënten voor maximale 
aroma‘s dankzij de ideale water-
temperatuur: Intelligent Heater inside.

Het wereldwijd unieke sensoFlow System 
van Siemens garandeert immers het volle 
espressogenot dankzij een optimale en 
constante watertemperatuur.

aromaPressure System: 
vol aroma en een perfecte crema.

Onvergetelijk genieten van een heerlijk 
kopje koffie dankzij de gebogen stamper 
en het intelligente druksysteem.

aromaDouble Shot:
voor extra sterke koffie.

Extra sterke koffie zonder in te leveren op 
aroma. Met de innovatieve aromaDouble 
Shot-functie zorgen twee maal- en brouw-
sessies altijd voor het lekkerste aroma.
Door minder water te gebruiken, komen er 
ook minder bittere stoffen vrij en wordt 
automatisch een bittere nasmaak vermeden.

oneTouch DoubleCup:
alle functies met één druk op de knop –
zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd. 

Of u nu een goede sterke espresso, een 
romige cappuccino, een latte macchiato of 
gewoon een lekkere koffie wenst, uw 
volautomatisch espresso-automaat met 
oneTouch DoubleCup functie bereidt u dit 
alles na één enkele druk op de knop. 
Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.

oneTouch function: 
volmaakt genieten door een druk op 
de knop.

Welke koffi e u vandaag ook wil degusteren, 
met slechts één druk op de knop kunt u 
alle melk/koffi ecombinaties bereiden, zoals 
latte macchiato, cappuccino en koffi e
verkeerd.

individual coffeeSystem: 
individuele programmatie.

Mogelijkheid om 2 tot 10 verschillende 
profielen te gebruiken en zo elke dag, met 
slechts 1 druk op de knop, te genieten van 
uw ideale tas koffie.

creamCenter: 
ongeëvenaard melkschuime.

De drievoudige wervelkamer zorgt voor 
fijn en extra romig melkschuim. Het aller-
hoogste genot.

milkPerfect: 
fijn en romig melkschuim.

Een melkopschuimsysteem dat de melk 
perfect opschuimt, rechtstreeks in de kop. 
Bovendien is de melkschuimer milkPerfect 
verwijderbaar en eenvoudig te reinigen 
onder stromend water of in de vaatwasser.

Genieten van elk kopje, 
15.000 kopjes lang.1)

Het hoogste genot op het hoogste 
technische niveau, daarvoor staat Siemens 
borg, 15.000 koppen lang.

1)  Garantie gedurende 2 jaar voor een particulier verbruik van 
15.000 koppen.

EQ.3, EQ.6 plus oof de nieuwe EQ.9 en EQ.9 plus connect ... 
Vandaag biedt Siemens een volledig gamma toestellen die liefhebbers van cappuccino, 
latte macchiato of een echte espresso zeker zullen bekoren.

Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, 
en beheert u de instellingen van uw espressomachine “EQ.9 plus connect” 
waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

Your 
household 
in one app.
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VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINES  
EQ.3

TI 30A209RW
Serie 100

TI 303203RW
Serie 300 

 Algemene kenmerken

Kleur Antraciet Titanium / Zwart

Pompdruksysteem 15 bar 15 bar

Bonenreservoir 250 g 250 g

Waterreservoir / Melkreservoir 1,4 liter / – 1,4 liter / – 

Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus – / – – / –

aromaDouble Shot (sterke koffie met perfect aroma) / aromaIntense – / – – / –

individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen – –

individualCup Volume - Individuele instelling van de kopgrootte – –

Instelling van de koffiesterkte 3 5

oneTouch Function Espresso / Ristretto / Doppio 
  Café Creme / Cappucino
  Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato
  Melkschuim / Warme melk / Warm water
(2) = 2 kopjes mogelijk Americano / Flat white / Café Cortado

  / –/ –
  / 
/ –/ –
/ –/ –
–/ –/ –

(2) / –/ –
(2) / 
/ –/ –
/ –/ –
–/ –/ –

baristaMode – –

Opgeschuimde melk en warme melk  milkPerfect  milkPerfect

Display voor functie selectie – 2 tekstlijnen

Hoogwaardig keramisch maalwerk ceramDrive / silentCeram Drive / – / –

Kopjesverwarming / Verlichting van kopjes – / – on/off / –

superSilent – –

Reiniging van het melksysteem milkClean / autoMilk Clean / – / –

Maximale aansluitwaarde 1300 W 1300 W

Prijs* € 599,99 € 629,99

Raadpleeg uw verdeler of bezoek onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be voor bijkomende informatie.

• Innovatief sensoFlow System (constante bereidings-
temperatuur) • aromaPressure System voor een perfecte 
samendrukking (het aroma komt mooi vrij) • Het maal-
systeem kan worden aangepast • oneTouch DoubleCup 

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.
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EQ.3 – Display met warmhouder voor kopjes en bonenreservoir – coffeeDirect EQ.3 – milkPerfect
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EQ.3 EQ.6 plus EQ.9 EQ.9 plus connect

TI 305206RW
Serie 500 

TE 654319RW
Serie 400 

TE 657313RW 
Serie 700 

TI 923309RW 
Serie 300 

TI 9553X1RW 
Serie 500 

Inox / Glanzend zwart Inox zwart / Zwart Inox Glanzend zwart / Inox Inox

15 bar 15 bar 19 bar 19 bar 19 bar

250 g 300 g 300 g 290g 290 g

1,4 liter / – 1,7 liter / – 1,7 liter / – 2,3 liter / 0,7 liter 2,3 liter / 0,7 liter 

– / – 3 / 3 3 / 3 3 / 5 6 / 6

– /  / – / – / –   / 

– (2 profi elen) (4 profi elen) (6 profi elen) (10 profi elen)

– 5 niveaus 5 niveaus 22 niveaus 22 niveaus

6 6 6 13 13

(2) / –/ –
(2) / 
/ –/ –
/ –/ –
–/ –/ –

(2) / –/ –
(2) / (2)
(2) / (2)/ (2)
(2)/ (2)/ (2)
(2)/ (2)/ – 

(2) / –/ –
(2) / (2)
(2) / (2)/ (2)
(2)/ (2)/ (2)
(2)/ (2)/ (2)

(2) / (2)/ (2)
(2) / (2)
(2) / (2)/ (2)
(2) / (2)/ (2)
–/ –/ –

(2) / (2)/ (2)
(2) / (2)
(2) / (2)/ (2)
(2) / (2)/ (2)
(2) / (2)/ (2)

– – – – 

milkPerfect creamCenter creamCenter   

2 tekstlijnen coffeeSelect Display coffeeSelect Display Kleuren TFT-display Kleuren TFT-display

/ – / – / – – /  – / 

on/off / – – / – – /    /    / 

– – –  

/ – / – / – – /  – / 

1300 W 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W

€ 669,99 € 1.029,99 € 1.259,99 € 1.549,99  € 2.099,99  

voor 2 kopjes tegelijkertijd (zie oneTouch Function) • Koffie uitloop in hoogte verstelbaar • Uitneembaar koffiereservoir • Uitneembare druppelschaal 
met  koffiedik-reservoir • singlePortion Cleaning voor de reiniging van de leidingen na elk kopje • Automatisch spoelprogramma bij in- en 
uitschakeling • Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma calc’n’clean • Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend 
water of in de vaatwasser • Automatische uitschakeling na gebruik Zero Energy Auto-Off 

 *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.
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EQ.6 plus – coffeeSelect display EQ.6 plus – oneTouch DoubleCup

Your 
household 
in one app.
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3D warme lucht
Zie p. 38 

 activeClean
Zie p. 23 en 38

bakingSensor
Zie p. 25 

Bakwagen
Zie p. 39 

cookControl
Zie p. 38

cookControl Plus
Zie p. 24 

coolStart
Zie p. 18 en 38

Design
Zie p. 13 en 14

ecoClean
Deze bekleding met minuscule 
keramische bolletjes neemt vuil 
op en breekt het zonder resten af.
Op deze manier worden ook 
geurtjes tot 80% voorkomen.
De reinigende werking van 
ecoClean verlengt de levensduur 
van het toestel.

ecoClean Plus
Zie p. 23

Espresso-automaat
Zie p. 55 en 234 tot 237

fullSteam
Zie p. 21

Halogeenverlichting   
Zie p. 24
Halogeen zorgt voor een unifor-
me en optimale verdeling van 
het licht boven in de oven.

Home Connect
Zie p. 8-9 en 25

Kinderbeveiliging
Bescherming tegen onge-
wenste bediening dankzij de 
elektronische klok met kinder-
beveiliging.

Glossarium.
Ovens – Kookplaten – Dampkappen – Koeling – Vaatwassers 

Ovens
De elektronische klok geeft 
informatie over het uur en de 
bereidingstijd. Daarnaast kan u 
er ook alle functies mee in- en 
uitschakelen. Zo voorkomt u
ongewenste inschakeling van de 
oven door kleine kinderen.

Koelfront Comfort
Zie p. 39
De nieuwe ovendeur verhoogt uw 
veiligheid door minder risico op 
verbranding.
Door meer ventilatie en een 
optimaal ontwerp van de deur 
vermindert hier de temperatuur 
tot 30°C (gemeten bij oven aan 
180°C - Boven-/onderwarmte - 
max. 60 min.) – zelfs bij gebruik 
van activeClean.

LCD-display
Zie p. 37

LED-verlichting    
Zie p. 24
De in de bovenkant geïntegreerde 
LED-verlichting verzekert een 
uniforme spreiding van het licht 
voor een perfecte en realistische 
verlichting van uw oven en uw 
gerechten.

LED-verlichting multilevel
Zie p. 24 
Voortaan kan u zeer makkelijk en 
comfortabel het garen van uw ge-
rechten volgen, ongeacht op welk 
niveau u ze in de oven plaatst, 
dankzij de nieuwe, zijdelings 
geplaatste leds die de oven tot in 
de achterste hoekjes homogeen 
en realistisch verlichten.

lighControl
Zie p. 37 

microCombi
Het bijkomende programma
microCombi biedt 2 intensitei-
ten aan: zacht en intensief.
Voor elke stand wordt automa-
tisch een welbepaalde micro-
golfoven-sterkte aan de vooraf 
ingestelde verwarmingswijze
toegevoegd.

Zo wordt de baktijd met 50 %
verminderd en blijft het energie-
verbruik hetzelfde, en bij 
sommige combinaties zelfs
minder dan bij de klassieke
verwarmingswijze alleen.

pulseSteam
Zie p. 21 

pureSteam 
Zie p. 21 

roastingSensor
Zie p. 38 

roastingSensor Plus 
Zie p. 25 

Snel voorverwarmen
Zie p. 38 

softMove
Zie p. 25 

Telescopische uittrek-
systemen
Zie p. 25

TFT-Display
Zie p. 17 

TFT-Touchdisplay
Zie 17 

TFT-Touchdisplay Plus 
Zie p. 16 

varioClip rail
Zie p. 37 

varioSpeed
Zie p. 18 

Veiligheidsuitschakeling
Bij het openen van de ovendeur
worden alle warmtebronnen en 
de ventilator uitgeschakeld, zodat 
er nauwelijks warme lucht kan 
ontsnappen.
Dit betekent meer veiligheid
en een lager energieverbruik.
Nadat de deur opnieuw is 
gesloten, functioneert de oven 
verder in de geselecteerde 
verwarmingswijze.

Verwarmingswijzen
Zie p. 31
- 4D warme lucht (+ p. 24)
- Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte ECO
- Drogen
- Functie “diepvriesproducten”
- (coolStart)
- Grill & warme lucht
- Grote grill
- Intensieve warmte
- Kleine grill
- Langzaam garen
- Onderwarmte
- Pizzastand
- Voorverwarmen
- Warme lucht ECO 
- Warmhouden

Volledig glazen binnendeur
De volledig glazen binnendeur 
biedt een klare kijk op het eten. 
Ze kan in een handomdraai
worden gereinigd en dankzij de
dubbele beglazing houdt ze de 
warmte in de gaarruimte.

Warmhoudlade
U bent stipt, u staat erop dat het
eten op tijd klaar is maar uw gas-
ten laten nog op zich wachten.
Een situatie waarvan de gast-
heer/-vrouw het warm krijgt, 
terwijl het eten weer afkoelt. 
Goed dat men in zulke gevallen 
kan terugvallen op de warmhoud-
lade.
Bij temperaturen van 30°C tot 
80°C blijft het eten gelijkmatig 
warm. Dat is alleen mogelijk met 
de warmhoudlade van Siemens. 
Bovendien is de warmhoudlade 
natuurlijk ook geschikt voor het 
professioneel voorverwarmen 
van borden.
De warmhoudlade is bij Siemens
uitgevoerd in 29 cm hoogte voor 
de combinatie met een oven en in 
14 cm hoogte voor de combinatie 
met de toestellen van het gamma 
compact45.

G
L

O
S

S
A

R
IU

M



239

cookConnect system
Zie p. 75

cookControl Plus
Zie p. 70

combiInduction  
Zie p. 66

combiZone  
Zie p. 66

combiZone highSpeed 
Zie p. 90

Connect-toets
Heeft u een grote braadpan of 
meerdere kleine potten? 
Geen probleem. Met de 
Connect-toets kunt u beide 
afzonderlijke kookzones 
verbinden tot één groot vlak 
van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. 
Hierbij wordt de kookzone met-
een en automatisch aangepast, 
zowel aan het aantal als aan 
de grootte van uw kookgerei. 
De Connect-modus kan op elk 
ogenblik ook weer worden 
uitgeschakeld, zodat u beide 
kookzones weer afzonderlijk 
van elkaar kunt gebruiken.

cookingSensor Plus 
Zie p. 68

countUp timer 
Zie p. 69

Design  
Zie p. 84, 97 en 98

Digitale functiedisplay 
Zie p. 98
 Duidt digitaal de ingestelde 
kookstanden aan, waarbij elke 
aanduiding duidelijk overeen-
stemt met de betreffende bedie-
ningselementen van de oven. 
De digitale functiedisplay is op 

Actieve fi lter 
   De als optie verkrijgbare actieve 
fi lter werd speciaal ontworpen 
voor de gesloten kringloop-
werking. De grote vulling met 
actieve koolkorrels zorgt voor een 
effi ciënte binding van de geuren. 
Hij zorgt ongeveer gedurende 
één jaar voor goede lucht.

Automatische naventilatie
Deze laat de dampkap op stand 
1 nog ongeveer 10 minuten 
verder werken, waarna de 
dampkap zichzelf uitschakelt. 
 
cleanAir
Zie p. 112 en 113
   
climateControl-Sensor
Zie p. 119 en 131

Kookplaten

Dampkappen

een bijzondere manier in de 
vitrokeramisch kookplaat geïn-
tegreerd, zodat deze effi ciënt 
is beschermd tegen beschadi-
ging door hoge temperaturen 
– ook wanneer er per ongeluk 
een warme kookpan op wordt 
geplaatst.

Domino-lijn
Zie p. 105

dual lightSlider 
Zie p. 70

Energy Consumption 
Display 
Zie p. 71

fl exInduction
Zie p. 67 en 78

fl exInduction Plus 
Zie p. 67 en 78

fl exMotion 
Zie p. 69

fryingSensor Plus
Zie p. 69

Hardglas
Zie p. 100 

highSpeed-kookzones
De innovatie voor echte tijds-
winst in de keuken: de nieuwe 
highSpeed-kookzones verkorten 
de kooktijd aanzienlijk – tot 
20% naargelang kookgerei en 
hoeveelheid. Dit wordt mogelijk 
door een perfect afgestemde 
combinatie van nieuw vitrokera-
misch materiaal met geoptima-
liseerde verwarmingselementen. 
Alle Siemens-kookplaten zijn 
uitgerust met de highSpeed-
kookzones. 
Exclusief bij Siemens.

cookConnect system
Zie p. 75, 119 en 131

cubeDesign
Zie p. 124

Directe afvoer of 
kringloopwerking
Bij de dampkappen met directe 
afvoer wordt de lucht in de 
keuken aangezogen door de 
ventilator en via een afvoer-
leiding of een ingebouwde kast 
ofwel naar buiten ofwel naar een 
schacht geleid. 
In tegenstelling tot het damp-
afvoerprincipe waarbij de lucht 
in de keuken wordt vervangen, 
wordt de damp bij de kringloop-
werking aangezogen, gereinigd in 
de vetfi lter en de actieve fi lter en 
dan terug naar de ruimte geleid. 

Home Connect
Zie p. 8-9 en 75

inductionAir System 
Zie p. 72

Inductie 
Zie p. 65

Kinderbeveiliging 
Met de kinderbeveiligingstoets 
kunt u de bediening van de zones 
snel en eenvoudig voorkomen 
door alle functies van de kook-
zone te vergrendelen. Pas als de 
toets nogmaals enkele seconden 
wordt ingedrukt, is de vergren-
deling opgeheven.

Kookpotherkenning
Deze innovatieve functie optima-
liseert het energieverbruik en 
garandeert een hogere veiligheid. 
Ook wanneer de kookstanden 
reeds zijn ingesteld, warmt de 
kookzone pas op wanneer de 
kookpan erop wordt geplaatst. 
En zodra de kookpan van de 
kookzone wordt genomen, 
schakelt de opwarming automa-
tisch uit. Daarbij herkent de 
kookpot-herkenning alle metalen 
potten en pannen. Voor het 
gebruik van glazen of keramische 
schalen en van heel kleine potten 
of pannen kan de elektronische 
kookpotherkenning voor elke 
kookzone worden uitgeschakeld.

panBoost 
Zie p. 69

Piano-a-fi lo
Zie p. 100

powerBoost
Zie p. 69

powerInduction
Zie p. 66

downdraftAir System
Zie p. 116

Effi ciënte BLDC-technologie
Zie p. 111

emotionLight Pro
Zie p. 131

Geluidsnormen
Zie p. 127 
Geluid wordt meestal weer-ge-
geven in decibel (dB). Het nadeel 
van deze eenheid is echter wel 
dat ze vrij dubbelzinnig is: er moet 
bij de decibel nader gespecifi eerd 
worden volgens welke meet-
methode de bekomen waarde 
werd gemeten. De catalogus-
waarden kunnen dus niet nood-
zakelijk met mekaar vergeleken 

powerMove
Zie p. 66 en 69

powerMove Plus
Zie p. 69

quickStart 
Zie p. 71

reStart 
Zie p. 71

Restwarmte-aanduiding
Zie p. 98
Dat is praktisch: voor elke 
kookzone duidt een verklikker-
lichtje de restwarmte aan zodat 
u onmiddellijk kunt zien of de 
kookzone nog heet is. 
Bijkomend voordeel: de rest-
warmte kunt u goed benutten 
om gerechten warm te houden.

stepFlame 
Zie p. 97

TFT-Touchdisplay
Zie p. 70

Timer en kookwekker
Zie p. 69

touchSlider
Zie p. 71

Uitbreidbare braadzone 
Ook ovale kookpotten zoals 
bijvoorbeeld vispannen worden 
optimaal opgewarmd. 
De omschakeling gebeurt door 
een sensor of een drukknop.
 
Veiligheidsuitschakeling
Deze functie schakelt het toestel, 
afhankelijk van de ingestelde 
temperatuur, na een bepaalde 
tijd uit.

wipeGuard
Zie p. 69

kunnen worden, daar de meet-
methode verschillend kan zijn.
In de Siemens-catalogi zult u 
steeds de opgegeven geluids-
waarden terugvinden uitgedrukt 
in dB (A), gemeten volgens de 
methode ”re 1 pW”. Deze waarde 
is een eenduidige waarde, om-
schreven als “geluidsvermogen” 
en onafhankelijk van de afstand 
waarop u zich ten opzichte van 
het toestel bevindt. 

fl atDesign
Zie p. 130

headFree
Zie p. 134

Home Connect
Zie p. 8-9, 119 en 131

G
L

O
S

S
A

R
IU

M



240

  Decoratieve dampkap   Uitschuifbare dampkap Tussenbouwdampkap Onderbouwdampkap   Afvoergroepen

Intensiefstand
De intensiefstand met automa-
tische terugschakeling biedt een 
maximale afzuigcapaciteit bij het 
aan de kook brengen of aanbra-
den van gerechten. 
Na tien minuten schakelt de 
motor automatisch terug naar de 
normale stand.

iQdrive
Zie p. 111

LED-verlichting
Zie p. 127

Luchtafvoer
Bij Siemens wordt volgens de 
DIN/EN 61591-norm gemeten. 
Om met vermogens te vergelijken 

  2 gescheiden koudecircuits   
Zie p. 199 

A+-, A++- en A+++-label  
De nieuwe koelkasten en diep-
vriezers van Siemens combineren 
spitstechnologie met optimale 
isolatie. Hierdoor beantwoorden 
ze aan de uiterst strenge normen 
van het A+- of A++-label en zelfs 
A+++. Dit betekent dat ze nog 
eens maximaal 47,6 % (A+++) 
zuiniger zijn dan een A+-toestel. 
Deze fi kse energiebesparing 
komt niet alleen ons milieu ten 
goede maar ook uw portefeuille !

airfreshFilter
Weg met de onaangename 
geurtjes. De Siemens noFrost-
toestellen hebben nu een inge-
bouwde actieve koolstoffi lter, 
deze zal de verspreiding van 
specifi eke geurtjes van sterk 
geurende voeding voorkomen. 
De airfreshFilter blijft doeltref-
fend gedurende de volledige 
levensduur van het toestel. 

allFrost-techniek
Op alle niveaus kunnen levens-
middelen ingevroren en bewaard 
worden. Elk vak en elke lade heeft 
een eigen koelelement. Daardoor 
wordt het lastige verplaatsen van 
voorraden overbodig.  

Automatische ontdooiing   
Met het ontdooien hoeft u zich 
nu niet meer bezig te houden.
Dat regelen de toestellen zelf 
automatisch, zonder dat de 
temperatuurschommelingen een 
negatief effect hebben op uw 
levensmiddelen. 
De minimum bewaartempera-

die volgens een andere norm 
gemeten worden, vermenig-
vuldigt men de gegevens met 
factor 1,6. 
Hoe bepaalt u welk vermogen 
u nodig heeft? U meet het 
volume van de kamer (lengte x 
breedte x hoogte) en vermenig-
vuldigt dit met 10.

 Metalen fi lter
De metalen fi lter is de milieu-
vriendelijke oplossing op lange 
termijn omdat hij gewoon kan 
worden gereinigd in de vaat-
wasser. Enkele dampkappen 
duiden de fi lterverzadiging zelfs 
elektronisch aan. 
 

tuur in het 4-vriesvak wordt 
constant gehouden. 

bigBox
Zie p. 191
 
coolConcept
Zie p. 164 en 165
 
coolEffi ciency
Zie p. 166, 176 en 177
 
dividerBox
De 8 cm hoge dividerBox kan 
eenvoudig uit de koelkast worden 
genomen en op elke gewenste 
plek in het toestel worden terug-
geplaatst. Dit resulteert in een 
grotere fl exibiliteit en een opti-
male indeling en ordening van 
de koelruimte.
 
easyAccess shelf
Zie p. 173, 176 en 198
 
easylift
Zie p. 165 en 198
 
Elektronische display
touchControl
Zie p. 177
Nooit was de temperatuur-
instelling eenvoudiger en nauw-
keuriger. De sturing van de 
koelkastfuncties gebeurt  m.b.v. 
het overzichtelijke touchControl-
bedieningspaneel. Eén lichte 
aanraking van de geïntegreerde 
elegante digitale display met 
zilverkleurige afwerking volstaat 
om alle gewenste functies – bijv. 
de alarm- of vakantie-functie – in 
te stellen. Dankzij de gescheiden 
koelkringen kan de temperatuur-
regeling van het vries- en het 
koelgedeelte zelfs afzonderlijk 
gestuurd worden.
 

modulAir System
Zie p. 114

Neerlaatkader
Zie p. 151

Plafonddampkappen
Zie p. 118

Plug & Play
Zie p. 119

Randafzuiging
Zie p. 119 en 131

Regenereerbare fi lter
Zie p. 119 en 131

softLight en dimfunctie
Zie p. 127

Flessenvak
Met een diepte van 13 cm bieden 
de deurvakken van coolConcept 
koelkasten bijzonder veel ruimte 
voor het op-bergen van fl essen 
van diverse formaten, die dankzij 
de instelbare houder niet kunnen 
verschuiven. 
 
fl exShelf
Twee onderling verbonden 
leggers waarvan de onderste kan 
uitgeklapt worden wanneer u 
extra ruimte nodig heeft. 

freshSense
Zie p. 173 en 176 

glassDoor
Zie p. 197 

Home Connect
Zie p. 8-9, 166, 189 en 191

homeBar
Zie p. 200 

hyperFresh
Zie p. 162-163 en 203
 
hyperFresh plus
Zie p. 162-163, 175, 190 en 203
  
hyperFresh premium 0°C
Zie p. 162-163, 174 en 192

iceTwister
Zie p. 203 

Inox en inox antiFingerprint
Zie p. 199

LED-verlichting
Zie p. 176  

Tafelventilatie
Zie p. 114 en 116

touchSlider
Zie p. 127

Uitschuifbare dampkappen
Zie p. 146

varioControl
Zie p. 149

Verzadigingsaanduiding van 
de fi lters
De elektronische verzadigings-
aanduiding geeft aan wanneer de 
metalen of actieve fi lter moeten 
gereinigd of vervangen worden.

Leggers in veiligheidsglas
De leggers in hoogwaardig 
veiligheidsglas bieden een uit-
stekend overzicht en zijn bijzonder 
hygiënisch, stabiel en krasvast.
 
lowFrost
Zie p. 167
 
modularFit
Zie p. 186

multiAirfl ow-System
Het multiAirfl ow-System zorgt 
ervoor dat de koele lucht gelijk-
matig over het hele compartiment 
wordt verdeeld en de ingestelde 
temperatuur zeer snel wordt 
bereikt. 
Voordelen:
-  een ideale en gelijkmatige be-

waartemperatuur in alle zones;
- de levensmiddelen kunnen
   worden ingeruimd waar er 

plaats vrij is;
- kortere afkoeltijden van warme  
 levensmiddelen;
- de oorspronkelijke versheid en  
 kwaliteit van de levensmidde-
 len wordt beter gevrijwaard.

noFrost
Zie p. 167 en 200

Side-by-Side      
Zie p. 194 tot 203
 
softClose door  
Zie p. 177 
 
Super-koelen
De temperatuur wordt heel 
precies geregeld door de elektro-
nica en weergegeven via LED’s. 
Met de toets “Super-koelen” 
wordt de temperatuur snel op 
+ 2°C gebracht.

Koeling
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 aquaSensor 
  Tijdens het voorspoelproces 
controleert de nieuwe aquaSensor 
aan de hand van een foto-
elektrisch systeem automatisch 
de hoeveelheid en de vervuiling 
van het water en gebruikt weinig 
vervuild water opnieuw; naarge-
lang de vervuilingsgraad wordt 
het water automatisch verwarmd 
tot 55°C of 65°C. In vergelijking 
met afwasprocessen van sterk 
bevuild vaatwerk bespaart dat 
4 liter water; met optimale 
resultaten.
Als het water nog proper genoeg 
is, wordt het opnieuw gebruikt. 
De aquaSensor meet door een 
foto-elektrisch systeem automa-
tisch de vervuiling van het water 
die steeds toeneemt naargelang 
het afwasproces vordert. 
Vanaf een bepaalde vervuilings-
graad wordt het foto-elektrisch 
systeem onderbroken en een 
impuls activeert de af- en toe-
voerkleppen. 
Het vuile water loopt weg en 
proper water wordt bij het vol-
gende afwasproces toegevoegd.

aquaStop 
 Zie p. 221 
100% bescherming tegen water-
schade. Siemens biedt daarvoor
een levenslange garantie en 
verantwoordelijkheid. Hoe 
het systeem beschermt tegen 
waterschade verklaren wij u aan 
de hand van de volgende drie 
voorbeelden:
-    De aanvoerslang heeft een lek 

 De waterleidende slang is bij-
komend omhuld door een veilig-
heidsbuis die het naar buiten 
vloeien van water verhindert. 
Het loopt tussen slang en buis 
in de bodemplaat. Daar bevindt 
zich een vlotter die reeds bij een
lage waterstand een schakelaar 
bedient. Die schakelaar activeert 
een impuls waardoor beide 
ventielen worden gesloten. 
Daardoor wordt de watertoevoer 
onmiddellijk gestopt. 

-  De afwasruimte heeft een lek 
Ook hier loopt het water in de 
bodemplaat. Net zoals in het 
eerste voorbeeld activeert de 
vlotter via de schakelaar een 

elektrisch contact. De ventielen 
worden gesloten en de water-
toevoer wordt gestopt.

  -    De afwasruimte krijgt te veel 
water 
Het water in de afwasruimte 
komt boven het maximum 
toegelaten niveau. In dit geval 
activeert de vlotter in de afwas-
ruimte via een tweede schake-
laar het contact dat de water-
toevoer onderbreekt.

Beladingssensor 
Afhankelijk van de hoeveelheid 
vaatwerk berekent de beladings-
sensor de benodigde hoeveelheid 
water, en zorgt hij automatisch 
voor toevoer van zuiver water. 
Zo is steeds de optimale hoeveel-
heid water beschikbaar, ook 
wanneer er eens water blijft 
staan in een gekantelde pan.

brillantShine system
Zie p. 209
 
Doorstroomverwarmer
Het geïntegreerde en dus 
onzichtbare doorstroomelement 
zorgt voor een grotere afwas-
ruimte. 51 cm binnenhoogte in 
plaats van 49 cm tot nu toe. 
Bijkomend zorgt het ervoor dat 
gevoelig kunststof-vaatwerk 
in de onderste korf wordt 
beschermd tegen oververhitting, 
smelten of vervorming.

Doseerassistent
Zie p. 207
 
duoPower
Zie p. 227
 
easyGlide rails
Zie p. 216
 
easyLock
Zie p. 213
 
ecoStar
Zie p. 205, 216 en 222

Effi ciëntieklassen 
Heel spaarzame tot spaarzame 
toestellen behoren tot de 
effi ciëntieklassen A+++ tot A+. 
De beoordeling A staat voor een 
gemiddeld verbruik en C en D 

voor een hoog energieverbruik. 
Met een energieverbruik van 
nauwelijks 0,73 tot 1,05 kWu 
krijgen alle speedMatic-vaatwas-
sers een label van A+++ tot A+.

Elektronische regeneratie
Het spaart zout en water en 
herkent zelf of en wanneer een 
regeneratie van de ontharder 
nodig is.

Elektronische vergrendeling 
en kinderbeveiliging
Zie p. 207
 
emotionLight - 
emotionLight Pro
Zie p. 209
 
Extra droog
Zie p. 211

Glass protection technology 
Zie p. 223

Halve belading
Zie p. 211
 
Hoge defi nitie TFT-
kleurendisplay
Zie p. 222
 
Home Connect
Zie p. 8-9 en 216  

hygienePlus
Zie p. 211 

infoLight
Zie p. 218
 
Intensieve zone
Zie p. 210 
 
iQdrive
Zie p. 223
 
Modular
Zie p. 214
 
openAssist
Zie p. 216
 
Programma’s – 
Autos / 1 u 65°C / Glas 40°C /
Kort 60°C / Machine Care / 
Nacht / Snel 45°C
Zie p. 222 en 225

rackMatic
Zie p. 213 

Shine & Dry
Zie p. 211
 
speedMatic
Zie p. 207
 
timeLight
Zie p. 218 en Technisch overzicht
 
vario- en 
varioPro-besteklade
Zie p. 212
 
vario-, varioFlex- en 
varioFlexPro-korven
Zie p. 213
 
Vario-scharnieren
Zie p. 219 en Technisch overzicht

varioSpeedPlus
Zie p. 211

Warmtewisselaar
Zie p. 221

Wisselspoeltechniek
Dat is teamwork: een gegolfde 
sproeiarm sproeit bijvoorbeeld 
in de bovenste korf waterstra-
len op het vaatwerk, terwijl 
onderaan het schoonmaakmiddel 
de tijd krijgt om in te werken en 
omgekeerd. Hierdoor wordt de 
geluidsontwikkeling beperkt en 
bespaart u, in combinatie met 
een hogere afwaskwaliteit, 
ook nog tot 20 % water.
 
Zelfreinigende fi lter
Het grote fi ltersysteem is nog een 
vernieuwing van Siemens. De 
fi lters reinigen zich haast vanzelf, 
zodat maar weinig controles per 
jaar nodig zijn (naargelang het 
gebruikspatroon). Omdat het 
spoelwater in tegenstelling tot bij 
gewone systemen door 4 fi lter-
niveaus stroomt, krijgt u een 
betere reinigende werking bij een 
zelfde watertoevoer.

Zeolith
Zie p. 208-209

Vaatwassers

Zo vermijdt u een verhoging van 
de temperatuur van uw reeds ge-
koelde levensmiddelen wanneer 
u nieuwe etenswaren opbergt. 
Deze functie wordt automatisch 
uitgeschakeld na 6 uur.
 
Super-vriezen
Zie p. 198
Om koudeverlies te voorkomen 
wanneer u uw voedingsmiddelen 
opbergt, drukt u zo’n vierentwin-
tig uur vooraf even op de “super”- 
toets, waardoor de temperatuur 
in de diepvriezer automatisch 

daalt. Zodra de gewenste 
temperatuur – afhankelijk van 
het volume van de bewaarde 
voedingsmiddelen – bereikt is, 
wordt deze automatische vries-
procedure uitgeschakeld.
En vergeet u daarna de toets te 
desactiveren dan is er nog geen 
probleem: binnen een tijdspanne 
van max. 48 uur zorgt de diep-
vriezer zelf voor de uitschakeling 
van de functie.
 
touchControl display - 
indoorElectronic
Zie p. 190 
 

varioShelf
Zie p. 172 en 176 
 
varioZone
Zie p. 167 en 198 
 
Vaste deur / Mobiele deur 
Zie p. 170 

Vier-sterren vriesvak
Het 4-diepvriesvak: 
onmisbaar voor het aanleggen
van reserves. Hier kunt u uw 
diepgevroren reserves maanden-
lang bewaren en kleine hoeveel-
heden zelf invriezen.

Vochtigheidsregeling
Een constante bewaartempe-
ratuur garandeert dat voedings-
stoffen, smaak en uitzicht van 
uw groenten en fruit langer 
behouden blijven. 
Om het ideale klimaat voor de 
versheid van uw levensmiddelen 
te bereiken, kunnen temperatuur 
en vochtigheid variabel worden 
geregeld. Daarvoor zorgt de 
nieuwe vochtregeling.  
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KOKEN

Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, 
zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml.

00311896 € 10,99*

Onderhoudset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische 
kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 
1 reinigingsdoek. 

00311900 € 17,49*

Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden 
stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks.

00311944 € 8,49*

Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml. 00311567 € 10,99*

Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. 
Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.

00311774 € 9,99*

Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken met onderhoudsdoekjes 
(ref. 00311944) en reinigingspoeder (ref. 00311774).

00311775 € 17,49*

Kalkoplossend middel voor het ontkalken van stoomovens. Inhoud: 500 g. 00311680 € 10,99*

Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, 
ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.

00460770 € 5,99*

e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken 
verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

00466148 € 19,99*

Reinigingsgel voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Reinigt 
(ingebrande) vlekken in ovens. De gel is voorzien van een handige borstelkop. 
Inhoud: 200 ml.

00311859 € 13,00*

Reinigingsspray voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. 
Verwijdert hardnekkige vervuiling van de grote binnenvlakken van ovens. 
Inhoud: 500 ml.

00311860 € 15,49*

DAMPKAPPEN

Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of 
metaalfi lters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. 
Inhoud: 500 ml.

00311908 € 10,99*

Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch 
en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.

00460770 € 5,99*

e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen 
vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

00466148 € 19,99*

VAATWASSERS

Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. 
Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.

00311565 € 8,49*

Machinereiniger (poeder) verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit.
Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect. Inhoud: 200 g.

00311580 € 8,49*

Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g. 00311918 € 7,99*

ESPRESSO

10 reinigingstabletten voor espressomachines. 00311940 € 8,99*

6 ontkalkingstabletten voor espressomachines. 00311864 € 9,99*

Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines 
en stoomovens. Inhoud: 500 ml.

00311680 € 10,99*

3 ontkalkingstabletten met 2-in-1 functie voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, 
EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3. Verwijdert kalkaanslag en beschermt tegen corrosie.

00311821 € 13,00*

Onderhoudset voor volledig automatische espressomachines.
Inhoud: reinigingstabletten (10 stuks) en kalkoplossende vloeistof (500 ml). 

00311813 € 17,99*

Onderhoudsset voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3. 00311965 € 37,99*

1 waterfi lter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. 17000705 € 13,00*

Al deze producten zijn beschikbaar via de klantenservice van Siemens. 

  *Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/10/2018. BTW inbegrepen. 

Onderhoud en 
reiniging.

Een kwaliteitsvol toestel 
verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kook-
toestellen is niet alleen hygiënisch, 
het zorgt ook voor een langere 
levensduur. 
Siemens biedt voor elk keuken-
toestel een aangepast onderhouds-
product aan.

Onderhoud op maat.

Een regelmatige reiniging en 
onderhoud zijn van groot belang 
voor de goede werking van uw 
toestel. 
De klantenservice van Siemens 
biedt een professioneel onderhoud 
voor elke espresso-automaat, 
koelkast Side-by-Side, vaatwasser 
of wasmachine. 
Consulteer onze website www. 
siemens-home.bsh-group.com/
be/nl/service voor meer gedetail-
leerde informatie en tarieven. 
Contacteer Siemens Service en 
vraag uw onderhoud aan.

Ontdek onze onderhouds- en 
reinigingsmiddelen via Siemens 
eShop. 

www.siemens-home.bsh-group.
com/be/nl/shop
Het gamma is tevens beschikbaar 
bij uw verdeler.
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Welkom in de wereld van Siemens.
LiveCooking Studio – Home Studio 
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Advies nodig?

LiveCooking Studio – Kookdemonstraties.

Koken is één van de eerste uitingen van de menselijke creativiteit. Koken met een 
Siemens-toestel tovert uw creativiteit om in smakelijke gerechten met heel veel 
kookplezier.

Overweegt u een nieuw Siemens-toestel aan te schaffen en misschien nieuwe 
kookkunsten te ontdekken? Of heeft u recent een toestel aangekocht en kent u nog 
niet al zijn geheimen?

Tijdens onze liveCOOKING kookdemonstratie maken we u wegwijs in de verschillende 
kooktechnieken. Koken of stomen? Bakken met of zonder microgolf-functie? 
Automatische programma’s, en alles is met één druk op de knop klaar! Bakken op 
de inductiekookplaat: in de pan, de grill of misschien wel op een Teppan Yaki ?

Haal zoveel meer uit uw Siemens-toestel en maak van koken een echt plezier!

Reservatie en betaling enkel mogelijk via 
www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/livecookingstudio

Prijs voor een sessie van 3 uur: € 30,00 per persoon

Maximum 20 deelnemers per sessie 

Plaats: Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel

Home Studio – Advies op maat en bij u thuis.

Nieuwe toestellen gaan veelal gepaard met nieuwe technologieën en gebruiks-
aanwijzingen, zaken die we niet altijd onmiddellijk onder de knie hebben. 
U wenst graag een gepersonaliseerde info-sessie bij u thuis over de toestellen 
die u heeft aangekocht?
Onze Cooking Consultant geeft u de nodige uitleg over de functionaliteiten, 
het gebruik en bediening van uw toestellen.

Reservatie enkel mogelijk via telefoon op 02 /475.70.02

Prijs voor een sessie van 2 uur: € 149,00

www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/inspiratie/beleving/homestudio
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Bezoek ons Brand Center. 
 Wenst u graag meer informatie over onze toestellen ?  

Boek een afspraak in ons Brand Center via het telefoonnummer 02/475.72.19.  

U zal er niet alleen heel wat toestellen kunnen bekijken, onze specialisten 

zullen ook de nodige tijd voor u reserveren om u te informeren en advies geven 

over ons uitgebreid gamma.

 LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette) 

 

www.siemens-home.bsh-group.com/be
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