
Siemens Kodinkoneet

Koe studioLine. 
Innovatiivisia Siemens-
keittiöratkaisuja.

Hinnat ovat suositushintoja. 
Valikoima ja hinnat voimassa 1.4.–30.9.2019. 
siemens-home.bsh-group.com/fi

Tuo tulevaisuuden kotiisi.
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Innovaatio
studioLine-sarjan kodinkoneilla valmistat ruokaa helpommin ja mukavammin 
kuin koskaan aikaisemmin. Uudet, älykkäät toiminnot antavat sinulle 
mahdollisuuksia saavuttaa täydellisiä tuloksia.

Ammattitaito
studioLine-sarjan kodinkoneita myyvät vain sertifioidut keittiökalustemyymälät. 
Myyjät tutustuvat säännöllisesti kodinkoneuutuuksiin koulutustilaisuuksissa, ja 
heillä on pitkä kokemus keittiösuunnittelusta.

Palvelu
Hyvä palvelu helpottaa elämää. Saat toiveittesi mukaista luotettavaa ja 
asiantuntevaa palvelua.

150 päivän palautusoikeus.

Haluamme vastata odotuksiasi. Siksi olemme lanseeranneet 
ainutlaatuisen tyytyväisen asiakkaan tarjouksen, jonka ansiosta 
voit asettaa uudet studioLine-tuotteet koetukselle. Sinulla on 
150 päivän palautusoikeus. Sinun tarvitsee vain rekisteröidä 
Siemens-tuotteesi My Siemens -sivustolla. Lue lisää tarjouksesta 
ja ehdoista sivulta 42.

My Siemens – enemmän kaikkea.  
 
studioLine -asiakkaana saat mm vinkkejä, inspiraatioita ja 
ammattimaista neuvontaa tuotteisiin liittyen sekä yksilöllisiä 
tarjouksia. Rekisteröidy osoitteessa siemens-home.bsh-group.
com/fi/mysiemens.

Lue lisää studioLine-konseptista 
kotisivuiltamme.

studioLine

150
päivää

My Siemens
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Haasta studioLine 150 päivän ajan.  
Siemens studioLine-kodinkoneet tarjoavat täydellisen yhdistelmän 
uusia, innovatiivisiä ominaisuuksia ja ajatonta, tyylikästä muotoilua.

Jos studioLine-kodinkone ei kuitenkaan vastaa odotuksiasi, voit 
palauttaa sen ja saat rahasi takaisin. Tutustu tarjoukseen ja sen 
ehtoihin sivulla 42.
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Katseet vangitseva 
muotoilu.
Keittiösi heijastaa aina omaa yksilöllistä tyyliäsi. Sen 
muodostavat keittiökalusteet yhdessä integroitavien 
kodinkoneiden kanssa. Kalustepeitteiset kodinkoneet 
piiloutuvat kalusteovien taakse, jolloin kokonaisuus 
on harmoninen.  

Kaikkia kodinkoneita, kuten uunia, ei ole tarkoitus 
piilottaa. Uunin  tyylikäs lasipinta ja silmiä hivelevät, 
tummat teräspinnat sekä selkeä muotoilu täydentävät 
keittiökokonaisuuden.

Tee jokaisesta päivästä erityinen.
Luo keittiöön uusia mahdollisuuksia kalusteisiin sijoitettavien 
Siemens-kodinkoneiden ja niiden innovatiivisten 
ominaisuuksien avulla.

Jokainen kodinkone erottuu joukosta kolmella tavalla: 
poikkeuksellinen teknologia, katseet vangitseva muotoilu ja 
suuntaa näyttävät ratkaisut kalusteisiin sijoittamisessa.

Lue lisää osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi
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Yksilölliset ratkaisut.
Avokeittiöt ovat tulleet jäädäkseen ja keittiön 
halutaan olevan osa koko perheen oleskelutilaa.

Siemens inductionAir tarjoaa sinulle joustavan 
ja monipuolisen induktiokeittotason ja tasoon 
integroidun liesituulettimen. Kaksi laitetta yhdessä 
tuovat enemmän vapautta keittiösuunnitteluun.

Kalusteisiin sijoitettavien Siemens-kodinkoneiden 
designFit helpottaa sinua yhdistelemään 
kodinkoneita haluamallasi tavalla: rinnakkain, 
päällekkäin, yhdessä tai erikseen.

Mielenkiintoisia 
innovaatioita.
Uusin teknologia tekee arjesta vähemmän arkisen
avaamalla odottamattomia ja mielenkiintoisia
mahdollisuuksia.

Joustavaa roanvalmistusta: flexInduction Plus 
-keittotasolle voit asetella paistinpannuja ja kattiloita 
täysin vapaasti. Induktiokeittoalueet tunnistavat ja 
mukautuvat keittoastian koon ja muodon mukaan.

Nopeampaa ruoanvalmistusta: Uuni, jossa on 
varioSpeed -toiminto, lyhentää ruoan valmistusaikaa 
jopa 50 % – ja saat yhtä hyvän lopputuloksen.
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Tee kodistasi älykoti 
verkkoon liitettävien Siemens-
kodinkoneiden avulla.
Uudet innovaatiot tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. 
Nyt voit ohjata Siemens-kodinkoneitasi mobiililaitteeseen 
ladattavan Home Connect-sovelluksen avulla, missä 
sitten oletkin. Wi-Fi-liitettävät kodinkoneet ja älykäs ja 
intuitiivinen Home Connect -sovellus antavat sinulle loistavat 
mahdollisuudet helpottaa jokapäiväistä elämääsi, jotta sinulle 
jää enemmän aikaa harrastuksillesi, joista todella nautit.

Download and install
Home Connect App

Tulevaisuus tulee kotiisi.
Kun kodinkoneet on yhdistetty verkkoon, tarjolla on täysin uusia 
mahdollisuuksia rikastuttaa jokapäiväistä elämääsi. Voit esimerkiksi 
kysyä Alexalta, milloin uunissa oleva illallinen on valmis ja Alexa kertoo 
vastauksen. Kun olet nukkunut huonosti, sykemittarisi lähettää tiedon 
espressokoneelle ja kahvijuoman vahvuus määräytyy tiedon mukaan.

Aloita uusi innovatiivinen elämäntapa ja anna tulevaisuuden tulla kotiisi.
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Katso jääkaappiisi, kun olet ruokakaupassa.
Oliko jääkaapissa maitoa? Kamerat, jotka on 
sijoitettu jääkaapin KG36NHI32 sisään auttavat sinua 
tarkistamaan jääkaapin sisällön. Mobiililaitteellesi 
asennetun sovelluksen avulla voit jopa säätää 
kylmälaitteen asetuksia. Hyödyllistä, kun olet maalla 
tai matkoilla.

IFTTT
Voit yhdistää verkkoon liitetyt Siemens-
kodinkoneet Home Connect-sovelluksen 
kautta myös IFTTT-verkkopalveluun. IFTTT:n 
avulla voit muodostaa yhteyksiä verkossa 
olevien laitteiden ja sovelluksien välille. 
Voit esimerkiksi antaa IFTTT:lle seuraavat 
ohjeet : ”jos tulen kotiin, käynnistä uuni” 
tai  ”jos menen nukkumaan käynnistä 
astianpesukone”.

Kuinka nukuit viime yönä? Oletko 
tuplaespresson tarpeessa, jotta olet 
valmis aloittamaan päivän?  
IFTTT:n avulla sykemittari välittää tietoa 
Siemens-espressokoneelle Home Connect-
sovelluksen kautta. Jos olet nukkunut 
huonosti, niin espressoautomaatti valmistaa 
vahvan tuplaespresson.

Amazon Alexa
”Alexa, kysy Home Connect-uunilta, 
milloin päivällinen on valmis”. 
Valmistaudu uuteen elämän tapaan. Nyt 
voit ohjata Siemens Wi-Fi -kodinkoneita 
matkapuhelimen tai tablettitietokoneen 
kautta. Voit ohjata niitä myös 
äänikomentojen avulla käyttämällä 
Amazon Alexaa. 

Vain muutamalla sanalla voit tarkistaa 
pyykinpesukoneesi tilan, esilämmittää 
uunin tai valita suosikkikahvisi. 

Sanot vain ”Alexa, sano Home Connect 
-uunille, että lämpötila-asetus on 120 
astetta.”
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Home Connect-sovellus on yhteensopiva Amazon Alexan ja IFTTT: n kanssa. Amazon Alexa on tällä hetkellä saatavilla englanninkielisenä ja sen voi 
hankkia tietyistä online-myymälöistä. IFTTT-sovellus on englanninkielinen ja sen voi ladata ilmaiseksi Google Play- tai App Store-myymälän kautta.
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Hyvä

Parempi

Nopea ja helppokäyttöinen 
induktiokeittotaso, 
pyrolyysiuuni, sekä 
hiljainen astianpesukone 
sisävalaistuksella.

Joustavaa keittoastioiden 
asettelua flexInductionin 
avulla. 

Ei enää tarvetta puhdistaa 
uunia – uuni tekee sen itse. 

Astianpesukone Zeolith®-
kuivauksella takaa loistavan 
kuivaustuloksen.

Ehdotus paketiksi – Siemens studioLine.

HB478GCB0S   1349 €
Musta/blackSteel 

HB478GCW0S   1349 €
Valkoinen/blackSteel 

• Digitaalinäyttö ja valaistut 
sylinterivalitsimet

• 71 l, softClose – pehmeästi 
sulkeutuva luukku

• activeClean – automaattinen 
pyrolyysiohjelma uunin 
puhdistukseen

• 9 uunitoimintoa, 3D-kiertoilma, 
lämpötilavalinta 50–275°C

• coolStart – valmista pakastettuja 
ruokia nopeasti, ilman 
esilämmitystä

• Paistolämpömittari

HB876GDB6S   1939 €
Musta/blackSteel 

HB876GDW6S   1939 €
Valkoinen/blackSteel 

• TFT-kosketusnäytöllä (medium)
• 71 l, softMove – pehmeästi 

avautuva ja sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen 

pyrolyysiohjelma uunin 
puhdistukseen

• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 
30–300°C

• roastingSensor Plus – 
paistolämpömittari, jossa kolme 
mittauspistettä

• cookControl Plus – automaatti-
ohjelmat valmiilla ohjeilla 
ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
lopputuloksen saavuttamiseen

• Home Connect – langaton  
etäohjaus sovelluksen avulla

SN836X00ME  1269 €

SX836X00ME  1269 €
Korkearunkoinen malli  

• Äänitaso: 44 dB
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A++ (asteikolla 

A+++ – D)
• varioFlex -korijärjestelmä 3. 

koritasolla ja aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää 

pesuaikaa jopa 66 %
• machineCare – astianpesukoneen 

puhdistusohjelma
• extraDry – erinomaisia 

kuivaustuloksia
• emotionLight – sisävalaistus
• infoLight – lattiaan heijastetaan 

punainen merkkivalo, kun kone 
 on toiminnassa

SN858X04TE  1529 €

SX858X04TE  1529 €
Korkearunkoinen malli   

• Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 
40 dB)

• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla 

A+++ – D)  
• Zeolith®-kuivaus parempiin 

kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä 3. 

koritasolla ja aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää 

pesuaikaa jopa 66 %
• machineCare – astianpesukoneen 

puhdistusohjelma
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla 
 kuivaustuloksella
• timeLight heijastaa jäljellä olevan 

ajan lattiaan

EH677FFC5E 60 cm 1169 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 
 1 laajennettavissa
• fryingSensor Plus – paistosensori, 

jossa 4 lämpötila-asetusta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, 

hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

EX677LYV5E 60 cm 1959 €
comfortDesign   

EX607LYV5E 60 cm  
planoDesign    1959 €

• dual lightSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 

2 laajennettavia flexInduction-
keittoalueita – flexInduction Plus

• flexMotion – mahdollistaa 
kattiloiden siirtämisen vapaasti

• fryingSensor Plus – paistosensori, 
jossa 5 lämpötila-asetusta

• powerMove Plus – automaattinen
 kolmiportainen tehonhallinta
• Home Connect – langaton 

etäohjaus sovelluksen avulla
• cookConnect – ohjaa 

liesituuletintasi suoraan 
keittotasolta

• Ajastin jokaisella keittoalueella, 
hälytin

• reStart/quickStart/powerBoost

Uutuus

UutuusUutuus

iQ300

iQ700

iQ500

iQ700

iQ300

iQ500
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Paras

Ammattilaisille

Ei enää palanutta ruokaa – 
paistosensori pitää tehon 
optimaalisena. 

Uuni on itsepuhdistava ja 
lisäksi kypsentää ruoan puolet 
nopeammin. 

Astianpesukone avautuu 
kevyellä kosketuksella – voit 
vihdoin unohtaa vetimet. 

Joustavuutta 
ruoanvalmistukseen.
flexInduction keittoalueet 
liesituulettimen molemmin 
puolin helpottavat 
keittoastioiden asettelua.

Uuni monipuolisilla 
ominaisuuksilla, kuten 
pulseSteam-lisähöyryllä ja 
mikroaaltotoiminnolla. 

Erittäin hiljainen 
astianpesukone 
moottoriavustetulla 
avausmekanismilla ja Home 
Connect -toiminnolla.

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi

HM876GDB6S   2449 €
Musta/blackSteel 

HM876GDW6S   2449 €
Valkoinen/blackSteel 

• TFT-kosketusnäytöllä (medium)
• 67 l, softMove – pehmeästi 

avautuva ja sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen 

pyrolyysiohjelma uunin 
puhdistukseen

• Mikroaaltouuni – mahdollistaa 
valmistusaikaa jopa 50 % 
lyhentävän varioSpeed  
-erikoistoiminnon

• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 
30–300°C

• roastingSensor Plus – paistolämpö-
mittari, jossa kolme mittauspistettä

• cookControl Plus – automaatti-
ohjelmat valmiilla ohjeilla 
ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
lopputuloksen saavuttamiseen

• Home Connect – langaton 
etäohjaus sovelluksen avulla

HN878G4B6S   3609 €
Musta/blackSteel 

• TFT touchdisplay Plus -näytöllä
• 67 l, softMove – pehmeästi 

avautuva ja sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen 

pyrolyysiohjelma uunin 
puhdistukseen

• Mikroaaltouuni – mahdollistaa 
valmistusaikaa jopa 50 % 
lyhentävän varioSpeed 

 -erikoistoiminnon
• pulseSteam – lisähöyrytoiminto, 

joka auttaa rapean pinnan 
ja mehukkaan sisuksen 
saavuttamisessa

• 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 
30–300°C

• roastingSensor Plus
• bakingSensor – uuni havaitsee itse, 

milloin leipä on paistunut valmiiksi
• cookControl Plus – automaatti-

ohjelmat valmiilla ohjeilla
• 1-tasoiset teleskooppikannattimet 

helpottavat leivinpeltien 
asettamista uuniin

• Home Connect – langaton 
etäohjaus sovelluksen avulla

SN858D04TE  1729 €

SX858D04TE  1729 €
Korkearunkoinen malli  

• Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 
 40 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla 

A+++ – D) 
• Zeolith®-kuivaus parempiin 

kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä 

yläkorilla ja aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää 

pesuaikaa jopa 66 %
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla 
 kuivaustuloksella
• machineCare – astianpesukoneen 

puhdistusohjelma
• timeLight heijastaa jäljellä olevan 

ajan lattiaan
• openAssist – avaamiseen ilman 

vedintä

SN858D16TE  1899 €

SX858D16TE   1899 €
Korkearunkoinen malli  

• Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 
 40 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla 

A+++ – D)
• Zeolith®-kuivaus parempiin 

kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä 

yläkorilla ja aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää 

pesuaikaa jopa 66 %
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla 

kuivaustuloksella
• machineCare – astianpesukoneen 

puhdistusohjelma
• timeLight heijastaa jäljellä olevan 

ajan lattiaan
• openAssist – avaamiseen ilman 

vedintä
• Home Connect – langaton 
 etäohjaus sovelluksen avulla

EX877LYV5E 80 cm 2509 €
comfortDesign 

EX807LYV5E 80 cm 2509 €
planoDesign 

• dual lightSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 

2 laajennettavia flexInduction-
keittoalueita – flexInduction Plus

• flexMotion – mahdollistaa 
keittoastioiden vapaan siirtämisen

• fryingSensor Plus – paistosensori, 
jossa 5 lämpötila-asetusta

• powerMove Plus – automaattinen
 kolmiportainen tehonhallinta
• Home Connect – langaton 

etäohjaus sovelluksen avulla
• cookConnect – ohjaa 

liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta

EX877LX36E 80 cm 4519 €
comfortDesign

Keittotasoon integroitu
liesituuletin
Keittotaso
• dual lightSlider -ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta joista 2 

flexInduction-keittoalueita
• fryingSensor Plus
• cookingSensor Plus
• flexMotion, powerMove Plus
• Ajastin ja hälytin keittoalueille
• reStart/quickStart/powerBoost

Liesituuletn 
• Kapasiteetti normaaliteholla 550 

m³/h, intensiiviteholla 690 m³/h
• Äänitaso 55 dB(A)
• Hiiliharjaton iQdrive -moottori
• climateControl Sensor
• Nesteenkeruuyksikkö/turvasäiliö 

ylikiehumisen varalta: 
 200/2000 ml
• Suodattimen vaihto on helppoa
• Helppo asentaa – vain ylin laatikko 

80 cm rungosta jää pois

Uutuus

Uutuus

iQ700

iQ700, inductionAir

iQ700

iQ700

iQ500

iQ500, TFT display

Uutuus
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iQ500, LCD-näyttö

ecoClean Pyrolyysi

iQ700, pieni TFT-näyttö

ecoClean Pyrolyysi

HB437GCB0S Musta/blackSteel  1099 €

• Digitaalinäyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
• 71 l, softClose – pehmeästi sulkeutuva luukku
• ecoClean takaseinä – itsepuhdistuva 

erikoispinnoite uunin takaseinässä helpottaa 
puhdistusta 

• 7 uunitoimintoa, 3D-kiertoilma, lämpötilavalinta 
 50–275°C
• coolStart – valmista pakastettuja ruokia nopeasti, 
 ilman esilämmitystä
• Paistolämpömittari

HB478GCB0S  Musta/blackSteel 1349 €
HB478GCW0S  Valkoinen/blackSteel 1349 €

• Digitaalinäyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
• 71 l, softClose – pehmeästi sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• 9 uunitoimintoa, 3D-kiertoilma, lämpötilavalinta 
 50–275°C
• coolStart – valmista pakastettuja ruokia nopeasti, 
 ilman esilämmitystä
• Paistolämpömittari

HB874GCB1S  Musta/blackSteel 1669 €
HB874GCW1S  Valkoinen/blackSteel 1669 €

• TFT-näytöllä (pieni)
• 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• Paistolämpömittari

HB834GCB1S Musta/blackSteel 1389 €

• TFT-näytöllä (pieni)
• 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, 
 vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa 
 puhdistusta
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• Paistolämpömittari

Parhaat lisävarusteet

HZ327000  158 €

• Leivonta- ja pizzakivi, mukana puinen leipälapio 
• Sopii pizzalle, leivälle ja pakastetuille 
 leivontatuotteille
• activeClean-yhteensopiva eli voidaan puhdistaa 
 pyrolyysilla

HZ638370   158 €

•  Teleskooppikannattimet: 3 tasoa, kestävät 
 pyrolyysin
• Teleskooppikannattimissa on pysäytystoiminto, 
 joten pellit ja padat on helppo nostaa uunista
• Sopii iQ700-uuneihin ilman mikroaaltotoimintoa

HZ538000   77 €

• varioClip-teleskooppikannattimet, 1 taso
• Voidaan siirtää helposti toiselle tasolle
• Sopii iQ500-uuneihin

HZ631010  58 € 

• Leivinpelti korkealaatuisella nonstick-
 pinnoitteella, ei tarvitse voitelua ennen käyttöä 
• Kestää jopa 300°C lämpötilan (ei 
 pyrolyysinkestävä)
• Sopii iQ700-uuneihin ja kompaktiuuneihin

Siemens iQ700-sarja tekee keittiöstäsi 
puhtaan, nykyaikaisen ja ajattoman 
muotoilun edelläkävijän. Kaikki tuotteet ovat 
yhdistettävissä toisiinsa, joten niiden järjestys 
keittiössä on täysin sinun päätettävissäsi. 
Upean muotoilun lisäksi käytössäsi on myös 
innovatiivinen teknologia.

Kalusteisiin sijoitettavat uunit

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi
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iQ700, TFT-kosketusnäyttö

Pyrolyysi Pyrolyysi, pulseSteam Pyrolyysi, mikro

HB876GDB6S  Musta/blackSteel 1939 €
HB876GDW6S  Valkoinen/blackSteel 1939 €

• TFT-kosketusnäytöllä (medium)
• 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja   
 sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa 
 kolme mittauspistettä
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
 lopputuloksen saavuttamiseen
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

HM876GDB6S  Musta/blackSteel 2449 €
HM876GDW6S  Valkoinen/blackSteel 2449 €

• TFT-kosketusnäytöllä (medium)
• 67 l, softMove – pehmeästi avautuva ja   
 sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa 
 jopa 50 % lyhentävän varioSpeed 
 -erikoistoiminnon
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa 
 kolme mittauspistettä
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
 lopputuloksen saavuttamiseen
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

HR876GDB6S Musta/blackSteel 2219 €

• TFT-kosketusnäytöllä (medium)
• 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja   
 sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa 
 rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen 
 saavuttamisessa
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa 
 kolme mittauspistettä
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
 lopputuloksen saavuttamiseen
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

4D-kiertoilma.
Kaikissa iQ700-sarjan uuneissa on 
4D-kiertoilma. Innovatiivinen teknologia 
varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen 
kaikkialle uuniin. Ruoka paistuu tasaisesti 
riippumatta siitä, mille tasolle ruoka on 
asetettu.

Slowfoodia, nopeasti. 
Jopa 50 % lyhyempi ruoan valmistusaika 
varioSpeed -toiminnon ansiosta.

iQ500 LCD-näyttö
Ohjaus valaistulla sylinterivalitsimella, 
jossa lightControl.

iQ700 TFT touchdisplay 
tekstinäyttö Medium
Näytön koko 90 x 30 mm, helppo ja 
yksinkertainen navigoida interaktiivisen 
näytön ansiosta. 

iQ700 TFT touchdisplay Plus 
tekstinäyttö
Näytön koko 140 x 40 mm, helppo 
ja yksinkertainen navigoida ison, 
interaktiivisen näytön ansiosta. 

iQ700 TFT näyttö, pieni tekstinäyttö
Näytön koko 68 x 20 mm, ohjataan 
kosketusvalitsimilla.

varioSpeed – puolet nopeampaa.
Kun käytät uutta innovatiivista 
varioSpeed-toimintoa, joka 
yhdistää mikroaaltotoiminnon 
perinteiseen uunitoimintoon, ruoan 
valmistumisaika lyhenee jopa puoleen 
– ja lopputulos on erinomainen.

activeClean – uuni, joka 
puhdistaa itsensä.
activeClean-pyrolyysiohjelma 
tekee uunista hohtavan puhtaan. 
Lika poltetaan tuhkaksi korkeassa 
lämpötilassa. Riittää, että tuhka 
pyyhitään pois ohjelman päätyttyä. 
Kemikaaleja ei tarvita.

11
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HN878G4B6S  Musta/blackSteel 3609 €

• TFT touchdisplay Plus -näytöllä
• 67 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa 
 jopa 50 % lyhentävän varioSpeed 
 -erikoistoiminnon
• pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa 
 rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen 
 saavuttamisessa
• 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• roastingSensor Plus
• bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä 
 on paistunut valmiiksi
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla
• 1-tasoiset teleskooppikannattimet helpottavat 
 leivinpeltien asettamista uuniin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

HS858GXB6S Musta/blackSteel 2989 €

• TFT touchdisplay Plus -näytöllä
• 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, 
 vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa 
 puhdistusta
• fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys 
 koostumuksen, värin ja ravintoaineiden 
 säilyttämiseen – itsestäänselvyys 
 ammattikeittiöissä, 30–100°C
• Sous-vide -ohjelma, 50–95°C lämpötilavalinta 
 asteen tarkkuudella täydellisen lopputuloksen 
 saavuttamiseksi
• 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C
• roastingSensor Plus 
• bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä 
 on paistunut valmiiksi
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla
• Kolmitasoiset teleskooppikannattimet 
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

pulseSteam – lisähöyry.
pulseSteam-toiminnon ansiosta 
sekä pihvit että leipä saavat rapean 
ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina 
sisältä. Höyryuunit ovat tilavia, joten 
voit loihtia juuri sellaisia ruokia kuin 
haluat.

fullSteam – 100 % höyryä.
Höyry on paras tapa säilyttää 
raakaaineiden luonnollinen maku, 
väri, ravintoaineet ja koostumus. 
Ravintolakeittiöissä höyryuuni on 
itsestäänselvyys. Se sopii erinomaisesti 
vihannesten ja kalan hellävaraiseen 
kypsennykseen. Nyt myös Sous-vide-
ohjelma. Helposti satumaisen hyvää.

fullSteamfullSteam

Huippukokki muuttaa kotiisi.
Sous-vide: Kypsennä lihaa, kasviksia tai kalaa tyhjiöpakattuna, 
höyryssä, matalassa lämpötilassa. Sous-viden ansiosta ruoan maku 
on entistä intensiivisempi, kypsyysaste ja rakenne tasalaatuinen. 
Höyryuuni vai pulseSteam-toiminto: Höyryuuni säilyttää 
erinomaisesti ruoan maku- ja ravintoaineet. pulseSteam-toiminnolla 
saat sekä pihveihin että leivonnaisiin rapean paistopinnan.
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HS836GVB6  Musta/blackSteel 2499 €

• TFT-kosketusnäytöllä (medium)
• 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, 
 vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa 
 puhdistusta
• fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys 
 koostumuksen, värin ja ravintoaineiden 
 säilyttämiseen – itsestäänselvyys 
 ammattikeittiöissä, 30–100°C
• Sous-vide -ohjelma, 50–95°C lämpötilavalinta 
 asteen tarkkuudella täydellisen lopputuloksen 
 saavuttamiseksi
• pulseSteam – lisähöyrytoiminto, jolla saat rapean 
 pinnan, ja mehukkaan sisuksen
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C
• roastingSensor Plus
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla
• Ulosvedettävät kannattimet, 3 tasoa
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

iQ700, TFT-kosketusnäyttö

fullSteam

iQ700, TFT touchdisplay Plus

fullSteam pulseSteam, mikro, pyrolyysi
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Täysautomaattinen 
espressoautomaatti

iQ700

CT836LEB6 45 cm, Musta/blackSteel 3289 €

• Värillinen TFT-näyttö
• sensoFlow System – innovatiivinen lämmitys-
 tekniikka takaa täydellisen kahvin joka kerta
• oneTouch DoubleCup – valmista ja tarjoile 
 kaksi kupillista kerrallaan ‒ kahvi, cappuccino tai 
 latte macchiato
• silentCeram Drive – keraaminen kahvimylly 
• Vesipumpun paine 19 baaria
• autoMilkClean – maitojärjestelmän automaatti-
 nen höyrypuhdistus jokaisen käytön jälkeen
• Täysautomaattinen puhdistus- ja kalkinpoisto-
 ohjelma
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

Kalkinpoistotabletit, 3 kalkinpoistoon: TZ80002N
Puhdistustabletit, 10 kpl: TZ80001N

Sous-vide -vakumointilaatikko

iQ700

BV830ENB1 Musta 2639 €

• Korkeus 14 cm, 
 vakumointikammio: LxS: 21 x 27,5 cm
• Vakumointilaatikko Sous-vide -kypsennykseen
• 3 vakumointitasoa
• Push & Pull -avausmekanismi ilman vedintä
• Mukana 50 normaali- ja 50 suurikokoista 
 vakumointipussia 

Vakumointipussit: 
Normaali, 180 x 200 mm (100 kpl): HZ66D910
Suuri, 240 x 350 mm (100 kpl): HZ66D920

Lämpölaatikko

iQ700

BI830CNB1  Musta 809 €
BI630CNW1*  Valkoinen 809 €
(Valkoisena ilman studioLine-logoa)

• Korkeus 14 cm, yhdessä kompaktiuunin kanssa 
 tavallisen uunin korkuinen
• Lämpölaatikko: Soveltuu taikinoiden kohottami-
 seen, ruoan hauduttamiseen ja lämpimänäpi-
 toon sekä astioiden esilämmittämiseen
• 4 lämpötilatasoa, 30–80°C (lasipinnan lämpötila)
• Push & Pull -avausmekanismi ilman vedintä
• Sopii vain iQ700-uuneihin

Saatavilla myös tarvikelaatikkona, musta: 
BI630ENS1*, 459 €

Saatavilla myös iQ500-kompaktiuuneihin, iQ500,
musta: BI510CNR0*, 589 €

Kysymys on pavuista ja valmistusmenetelmästä. Ja 
kahvinvalmistuslaitteesta joka tekee kahvipavuista ja vedestä 
erinomaista juomaa, jota kutsumme kahviksi.

Tasainen ja juuri oikea veden lämpötila 
täydentää prosessin.
Täydelliseen espressoon tai cappuccinoon ei ole oikotietä. 
Tämän perusteella olemme kehittäneet mestariteoksemme; 
integroidun kahvikoneen. Jos haluat innovaatioita ja 
yksinkertaisuutta samassa laitteessa, valintasi on Siemens 
kahviautomaatti. 

Espressoautomaatti, jossa coffeePlaylist.
Anna vieraidesi valita suosikkijuomansa ja 
lähetä sitten tilaukset espressoautomaatille 
coffeePlaylistin kautta.

roastingSensor Plus – innovatiivinen 
paistolämpömittari 3 mittauspisteellä.
roastingSensor Plus on paistolämpömittari, 
jossa on kolme mittauspistettä. Siksi 
saat täydellistä ruokaa, leipää tai kakkua. 
Lämpömittaria voi käyttää uunissa, 
mikroaaltouunissa ja höyryuunissa.

bakingSensor – uuni huomaa, 
kun leipä on kypsä.
Innovatiivinen bakingSensor 
mittaa sensoreiden avulla uunin 
kosteuspitoisuuden ja ilmoittaa, kun 
leipä tai kakku on kypsä. Heitä hyvästit 
kokeilutikuille!
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Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi
*150 päivän asiakastyytyväisyystarjous ei koske tätä tuotetta.
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Löydä hyvää tekevä höyryuuni 
hyvän ruoan laittoon.

Gnocchit ja ruskea salviavoi
4 annosta

Gnocchi:
900 g jauhoisia perunoita
2,5–3 dl vehnäjauhoja
2 munaa
1 tl suolaa
Vastajauhettua mustapippuria
Raastettua muskottia

Ruskea voi:
150 g voita
1 ruukku salviaa, vain lehdet

Tarjoiluun:
90 g raastettua parmesania

1. Kuori perunat, jaa ne neljään osaan ja 
höyrytä ne pehmeiksi reikäpellillä, 100 °C, 
100 % höyry, 20–25 minuuttia. (Aseta 
reikapellin alle tavallinen uunipelti, ettei 
perunoista tipu nestettä uunin pohjalle.)
 

2. Paina pehmeät perunat perunapuristimen 
läpi. Sekoita joukkoon munat ja mausta 
suolalla, pippurilla ja muskotilla. Lisää jauhoja 
vähän kerrallaan, kunnes taikina on pehmeää 
ja pysyy pieniksi tangoiksi pyöriteltäessä juuri 
ja juuri koossa repeämättä.
 
3. Pyörittele taikinasta sormenpaksuisia 
tankoja ja leikkaa tangot 2 cm palasiksi. 
Paina kevyesti haarukalla jokaiseen palaan 
hellävaraiset raidat.
 
4. Sulata voi kattilassa melko voimakkaalla 
lämmöllä. Jatka voin kuumentamista vispaten 
sitä koko ajan, kunnes se on muuttunut 
väriltään kullanruskeaksi ja tuoksultaan 
hieman pähkinäiseksi. Lisää salvianlehdet 
voin joukkoon.
 
5. Sekoita gnocchit ja salviavoi, raasta päälle 
muskottia ja parmesania ja tarjoile.

Gnocchit ja ruskea salviavoi – 
puhdasta nautintoa!

Jos et ole ennen kokeillut 
höyryuunia, on sinulla edessäsi pieni 
vallankumous. Höyryuuni nimittäin 
laittaa ruokaa hellävaraisemmin. Tämä 
tarkoittaa, että maut ja ravintoaineet 
säilyvät paremmin, ja että saat 
mehukkaampaa lihaa ja rapsakampia 
vihanneksia – yksinkertaisesti 
parempaa ja terveellisempää ruokaa.

Uuni-
toiminto

Lämpötila Aika

100 °C
100 % höyry

Keitä perunoita 
20–25 minuuttia

100 °C
100 % höyry

Valmista gnocchi 
6–8 minuuttia

Leipätaikinan kohottaminen – nopeaa 
ja tehokasta. 
Aseta alustettu taikina kulhossa uuniin 
ja käynnistä taikinankohotusohjelma. 
Tarkka kohotusaika on tapauskohtaista, 
mutta taikina on valmista leivottavaksi 
ja paistettavaksi kun se on kasvanut 
kooltaan kaksinkertaiseksi ja se on 
joustavaa.

Leivän paistaminen tunteella.
Jos olet miettinyt paremmissa 
ravintoloissa rapeakuorisen leivän 
salaisuutta, on se useinkin höyryuuni. 
Kun leivän paistamisessa käytetään 
höyryä, saadaan herkullinen rapea kuori 
ja mehevä sisus.

Keitetty riisi – vältä ylikiehuminen.
Laita haluamasi määrä riisiä uunipellille 
ja lisää vettä niin paljon, että riisi peittyy 
sentin paksuudelta. Laita uunipelti 
uuniin ja käytä automaattiohjelmaa 
riisinkeitolle, tai höyrykypsennä 100 °C, 
100 % höyry 20–25 minuuttia. Toisin 
kuin keitetyssä riisissä, höyryttäminen 
säilyttää raaka-aineiden maut eivätkä ne 
liukene keitinveteen. Näin makuelämys 
on täyteläisempi. 

fullSteam

fullSteam
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Kokkien stressitön salaisuus, jolla 
saat aina täydellisiä tuloksia: Sous-vide.

Sous-vide on kaksivaiheinen 
valmistusmetodi, ensin raaka-
aineet vakumoidaan, jonka 
jälkeen ne valmistetaan tasaisessa 
lämpötilassa höyryuunissa. Ruoan 
vakuumipakkaaminen auttaa 
säilyttämään raaka-aineiden 
maun ja mehukkuuden. Kun 
ne sitten höyrykypsennetään 
vakuumipakkauksissa, saavutetaan 
läpikotaisin sama lämpötila, mikä 
vahvistaa makuja ja säilyttää lihan
mureuden. Rapean pinnan saavutta-
miseksi lihaa voi paistaa tai grillata 
juuri ennen tarjoilemista. Näin voi 
toimia myös kalan ja vihannesten 
kanssa. 

Tässä ohje upeaan salaattiin murealla 
ja täydellisesti kypsennetyllä lihalla:    

Sous-vide entrecôte -salaatti
                             
Tarvitset:
Suuri entrecôte-pala, n. 400 g
Sekasalaattia
Cashewpähkinöitä
Kevätsipulia
Kurkkua
Tomaattia
Korianteria
Ponzu-kastiketta (katso resepti) 

1. Vakumoi liha tasolla 3 ja 
saumaustasolla 2 (taso 2 on standarditaso 

Sous-vide – koko prosessi:

Ostokset SäilytysValmistelu Sous-vide 
-kypsennys

Vakumointi Paistopinta

Osta tuoreita, 
korkealaatuisia 
raaka-aineita.

Taita pussin reuna 
takaisin ylös. 
Käytä vakumointi-
laatikkoa saavut-
taaksesi 99 % 
vakuumin ja 
saumaa pussit.

Aseta pussit 
vierekkäin höyry-
uunin ritilälle 
ja kypsennä 
ohjeiden mukaan 
haluttuun 
lämpötilaan.

Taita vakumoin-
tipussin yläreuna 
alas. Laita liha, 
vihannekset 
tai kala suolan, 
pippurin ja esim. 
tuoreiden yrttien 
kanssa vakuumi-
pussiin.

Säilytä pusseja 
jääkaapissa 
valmistukseen 
asti.

Paista lihaa 
korkealla teholla 
saadaksesi rapean 
pinnan. Kala ja 
kasvikset voidaan 
ruskistaa pannulla 
pienessä määrässä 
voita täyden 
potentiaalin 
saavuttamiseksi. 

1 3 52 4 6

vakuumipusseillemme). Taita pussin yläreuna 
(4–5 cm) ennen lihan asettamista pussiin, 
minkä jälkeen voit taittaa reunan takaisin 
ylös. On tärkeää että pussi on kuiva, eikä 
yläreunassa ole nesteitä tai rasvaa kun se 
saumataan.

2. Käytä Sous-vide -tai höyrykypsennystä 
100 % höyryllä ja 55 °C lämmöllä tunnin ajan.

3. Avaa pussi, kuivaa lihaa talouspaperilla 
ja grillaa hetki tai paista korkealla teholla 
neutraalissa öljyssä paistinpannulla tai 
grillauslevyllä.

4. Leikkaa liha siivuiksi ja tarjoile 
pihvisalaattina sekasalaatin, 
cashewpähkinöiden, kevätsipulin, kurkun, 
tomaatin, korianterin ja itse valmistetun 
ponzu-kastikkeen kera.

Ponzu-kastike on hyvä valmistaa jo 
edellisenä päivänä, jolloin maut saavat 
sekoittua rauhassa. Tähän tarvitset: 

¾ dl soijakastiketta
2 rkl kalakastiketta
1 dl limemehua
1 rkl sokeria
½ kuppia hienonnettua korianteria
1 pieni, hienonnettu chili
1 tl raastettua tai hienonnettua valkosipulia
1 tl raastettua tai hienonnettua inkivääriä
1 tl hienonnettua sitruunaruohon kovaa 
alaosaa
1 tl seesamiöljyä

Mikäli kastike on liian suolaista tai paksua, 
ohenna pienellä määrällä vettä.

A B C

Lämpötila Aika

Rare 49–53 °C 1–2½ h

Medium 57–62 °C 1–3½ h

Well done 69–71 °C 1–3 h

A

B

C
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Mikroaaltouunit digitaalinäytöllä Mikroaaltouunit TFT-näytöllä (pieni) 

iQ500 iQ700

CM836GDB6S Musta/blackSteel 2139 €

• TFT-kosketusnäytöllä (Medium)
• 45 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• ecoClean Rear – helppo puhdistaa takaseinään 
 sijoitetun erikoispaneelin ansiosta
• Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa 
 jopa 50 % lyhentävän varioSpeed 
 -erikoistoiminnon
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari 
 kolmella mittauspisteellä
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
 lopputuloksen saavuttamiseen
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

CP465AGB0  Musta/blackSteel 1559 €

• Kompakti mikroaaltouuni kiertoilma- ja 
 höyrytoiminnoilla. Toimintoja voidaan käyttää 
 yhdessä tai erikseen. 
• Digitaalinen näyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
• 36 l, takaseinä itsepuhdistuvaa katalyysiemalia
• fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys
 koostumuksen, värin ja ravintoaineiden
 säilyttämiseen – itsestäänselvyys
 ammattikeittiöissä 
• Mikroaaltouunissa 5 tehotasoa invertteri-
 teknologialla: 90–1000 W, sekä grilli
• Mikroaaltouuni höyrytoiminnolla
• Lämpötilavalinta 40–230°C, vesisäiliö 0,8 l

BF425LMB0  Musta/blackSteel 599 €
BF425LMW0  Valkoinen/blackSteel 599 €

• Digitaaliset kosketusvalitsimet
• 20 l, korkeus: 38 cm
• 5 tehotasoa: 90, 180, 360, 600, 800 W
• 7 automaattiohjelmaa
• Pyörivä lautanen
• Asennetaan 60 cm leveään yläkaappiin tai 
 korkeaan kaappiin (min 30 cm syvyys)
• Vasenkätinen, kätisyys ei vaihdettavissa

BF834RGB1  Musta/blackSteel 1029 €
Oikeakätinen

BF834LGB1  Musta/blackSteel 1029 €
Vasenkätinen

BF834LGW1 Valkoinen/blackSteel 1029 €
Vasenkätinen

• TFT-näyttö (pieni)
• 21 l, korkeus: 38 cm
• Tehotasoa invertteriteknologialla: 
 90, 180, 360, 600, 900 W
• 7 automaattiohjelmaa
• Asennetaan 60 cm leveään yläkaappiin tai 
 korkeaan kaappiin (min 30 cm syvyys)

CM876GDB6S  Musta/blackSteel 2249 €
CM876GDW6S  Valkoinen/blackSteel 2249 €

• TFT-kosketusnäytöllä (Medium)
• 45 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma 
 uunin puhdistukseen
• Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa 
 jopa 50 % lyhentävän varioSpeed 
 -erikoistoiminnon
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari 
 kolmella mittauspisteellä
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
 lopputuloksen saavuttamiseen
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

Tilava uuni kompaktissa muodossa.
Siemens kompaktisarja on mullistanut nykyaikaisen 
keittiösuunnittelun. Kompakteissa iQ700-uuneissa on 
runsaasti älykkäitä toimintoja. Kompaktiuuni antaa sinulle 
enemmän mahdollisuuksia pienemmässä tilassa, ainoastaan 
45 cm korkeutensa ansiosta. Uunipeltejä voi käyttää sekä 
normaalikokoisessa että kompaktissa uunissa.

Uuni, joka avustaa 
sinua päivällisruoan 
valinnassa.
Ota avuksesi sovelluksen 
monipuoliset ruokaohjeet, 
joista löytyy monta 
herkullista vaihtoehtoa – 
valitse suosikkisi ja lähetä 
paistoasetukset suoraan 
uunille. 

Kompaktiuunit

iQ700, Kompaktiuuni 
TFT-kosketusnäytöllä

Mikro, ecoClean Mikro, pyrolyysi

iQ500, Kompaktiuuni 
LCD-näytöllä

fullSteam, mikro
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Siemens-mikroaaltouunit ja -yhdistelmäuunit hyödyntävät 
invertteriteknologiaa, minkä ansiosta kuumennus- ja 
kypsennystulos on tasainen.  

Uunissa ei tarvita pyörivää alustaa ja lisäksi matalampia 
tehoalueita käytettäessä myös mikroaaltoteho laskee 
vastaavasti. Kun tehoa oikeasti madalletaan, eikä käytetä 
koko aikaa täyttä tehoa sykäyksittäin, voidaan varmistaa 
hellävaraisempi ruoanvalmistus ja säästetään 30 % aikaa 
ja energiaa.  

CS858GRB7S Musta/blackSteel 2909 €

• TFT touchdisplay Plus -näytöllä
• 47 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, 
 vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa 
 puhdistusta
• fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys – 
 itsestäänselvyys ammattikeittiöissä
• Sous-vide -ohjelma, 50–95°C lämpötilavalinta 
 asteen tarkkuudella
• pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa 
 rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen 
 saavuttamisessa
• 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C,
 vesisäiliö 1,0 l
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari 
 kolmella mittauspisteellä
•  bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä 
 on paistunut valmiiksi
• cookControl Plus – automaattiohjelmat
•  1-tasoiset teleskooppikannattimet
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen  
 avulla

CS856GDB7S Musta/blackSteel 2499 €
CS856GDW7S Valkoinen/blackSteel 2499 €

• TFT-kosketusnäytöllä (Medium)
• 47 l, softMove – pehmeästi avautuva ja 
 sulkeutuva luukku
• ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, 
 vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa 
 puhdistusta
• fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys 
 koostumuksen, värin ja ravintoaineiden 
 säilyttämiseen – itsestäänselvyys 
 ammattikeittiöissä
• pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa 
 rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen 
 saavuttamisessa
• 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C,
 vesisäiliö 1,0 l
• roastingSensor Plus – paistolämpömittari 
 kolmella mittauspisteellä
• cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla 
 ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen 
 lopputuloksen saavuttamiseen
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

fullSteam fullSteam

pulseSteam – lisähöyry.
pulseSteam-toiminnon ansiosta 
sekä pihvit että leipä saavat rapean 
ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina 
sisältä. Höyryuunit ovat tilavia, joten 
voit loihtia juuri sellaisia ruokia kuin 
haluat.

fullSteam – 100 % höyryä.
Höyry on paras tapa säilyttää 
raakaaineiden luonnollinen maku, 
väri, ravintoaineet ja koostumus. 
Ravintolakeittiöissä höyryuuni on 
itsestäänselvyys. Se sopii erinomaisesti 
vihannesten ja kalan hellävaraiseen 
kypsennykseen. Nyt myös Sous-vide-
ohjelma. Helposti satumaisen hyvää.

varioSpeed – puolet nopeampaa.
Kun käytät uutta innovatiivista 
varioSpeed-toimintoa, joka 
yhdistää mikroaaltotoiminnon 
perinteiseen uunitoimintoon, ruoan 
valmistumisaika lyhenee jopa puoleen 
– ja lopputulos on erinomainen.
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iQ700, Kompaktiuuni, TFT touch-
display Plus -kosketusnäytöllä

fullSteam, ecoClean

iQ700, Kompaktiuuni 
TFT-kosketusnäytöllä

fullSteam, ecoClean
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Uuni, joka saa maanantain 
maistumaan lauantailta.

Hyvää ei tarvitse odottaa pitkään. 
Innovatiivisen varioSpeed-
teknologian salaisuus on, että 
valittua uunitoimintoa esimerkiksi 
kiertoilmatoimintoa tehostetaan 
mikroaalloilla, jotta valmistusaika 
lyhenee. 

Allaolevasta taulukosta näet, paljonko 
aikaa säästät paistaessasi kokonaisen 
broilerin uunissa.

Uuni-
toiminto

Lämpötila
+ lisätoiminto

Aika

175 °C 1 ½ h

175 °C 1 h

240 °C
+ 360 W

20–25 min.

Uunibroileria ja juureksia
4 annosta

Broileri:
1 kokonainen broileri
1 nippu persiljaa
3 valkosipulinkynttä, viipaloituna
1 sitruunan kuori
2 rkl timjamia
2 rkl rosmariinia
1 rkl oliiviöljyä
suolaa ja mustapippuria

Juurekset:
1 nippu porkkanoita
2 palsternakkaa
1 fenkoli
500 g perunoita (mieluiten herkkuperunoita 
tai muita pieniä perunoita)
2 rkl oliiviöljyä
2 rkl sherryviinietikkaa
suolaa ja mustapippuria

1. Tee broilerinkoipiin pieniä viiltoja ja 
koverra koiven ja rinnan välistä. 

2. Hienonna persilja, timjami ja rosmariini 
ja sekoita valkosipulin ja raastetun 

sitruunankuoren kanssa. Mausta broileri 
suolalla ja pippurilla ja hiero pintaan 
yrttisekoitusta.  

3. Aseta broileri keskelle uunipeltiä ja työnnä 
paistolämpömittari paksuimpaan kohtaan.  

4. Pese porkkanat ja pilko ne vinoiksi 
viipaleiksi. Paloittele palsternakat ja fenkoli. 
Nosta juurekset ja kokonaiset perunat 
uunipellille broilerin ympärille. Kaada 
oliiviöljyä ja sherryviinietikkaa juuresten 
päälle, mausta suolalla ja pippurilla.

Toimi näin: 
Valitse mikroaaltouuniyhdistelmän 
kiertoilma 240 ºC (kuumempi tai 
kiertoilmagrilli, jos haluat enemmän 
väriä) ja 360 W mikroaaltotoiminto. Aseta 
paistolämpömittariin lämpötila 68–72 ºC.

Broilerin koosta riippuen koko ateria on 
valmis n. 20–25 minuutin kuluttua. Anna 
broilerin levätä (jälkikypsyä) muutaman 
minuutin ajan ennen tarjoilua. Kaada 
paistoliemi juuresten päälle, mausta suolalla 
ja pippurilla ja tarjoile.

Siemens iQ700 kalusteisiin sijoitettavat 
uunit, joissa on varioSpeed, lyhentävät 
paistoaikaa jopa 50 %.

Sokerikakku: Aika n. 22 min. 
175 ºC ylä- ja alalämpö ja 90 W 
mikroaaltotoiminto. 

Täysikokoinen uuni: taso 2, kompaktiuuni: taso 1

Broilerinkoivet, 4 annosta, 1 kg: 
Aika n. 16 min.
250 ºC kiertoilmagrilli ja 180 W mikro-
aaltotoiminto. Sisälämpötila 86–87 ºC.

Täysikokoinen uuni: taso 3, kompaktiuuni: taso 1

Lohkoperunat, 4 annosta, 800 g: 
Aika n. 15 min.
250 ºC kiertoilma + grilli ja 360 W 
mikroaaltotoiminto.

Täysikokoinen uuni: taso 3, kompaktiuuni: taso 1

Lisää esimerkkejä varioSpeed-toiminnon nopeudesta:
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Siemens induktiokeittotasojen sensoritekniikka
auttaa ruoanvalmistuksessa.

1. Kuori tai leikkaa pois parsan puumainen 
osa.

2. Aseta grilliritilä uunin keskitasolle ja 
uunipelti höyryuunin pohjalle helpottamaan 
puhdistusta kypsennyksen jälkeen.

3. Kuumenna höyryuuni 100 °C ja käytä 
100 % höyryä parsan kypsentämiseen 5–6 
minuuttia grilliritilällä. Pysäytä kypsennys 
jäähdyttämällä parsat kylmällä vedellä 
samalla parsat säilyttävät myös paremmin 
värinsä. Kuivaa parsat talouspaperilla.

4. Valmista uppomunat, katso ohje vinkit 
vierestä.

5. Kuumenna grillitaso keittoalueella, lisää 
hieman oliiviöljyä ja grillaa parsa molemmin 
puolin.

Uppomunat:
Uppomunien valmistuksessa keittosensori 
on erittäin hyödyllinen, koska veden tulee 
poreilla, mutta ei kiehua.

1. Käytä leveää ja ei liian korkeaa kattilaa. 
Lisää vettä 8–10 cm. Aseta keittosensori 
ja käytä tasoa 2 (= 90 °C), vesi kuumenee 
haluttuun lämpötilaan automaattisesti. Lisää 
veteen pari ruokalusikkaa etikkaa.

2. Riko munat yksitellen siivilään, valuta 
nestemäisin valkuainen pois ja kaada kukin 
muna omaan pieneen kuppiinsa. Kippaa 
kuppien sisältö 90-asteiseen veteen ja 
kypsennä 4–5 minuuttia.
 
Tarjoa parsaa, uppomunaa ja savustettua 
lohta sekä hieman vasta jauhettua pippuria ja 
suolaa. Nauti!

Lisää esimerkkejä, kuinka tekniikka helpottaa ruoanvalmistusta:

cookingSensor, taso 5, 170 ºC:
Friteeratut juureslastut.

fryingSensor, taso 4:
Pannukakut – tasainen paistopinta.

fryingSensor, taso 5:
Pihvi, sopivan mehukas.

Parsaa uppomunan ja savulohen kanssa
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fryingSensor Plus.
Sensorit tunnistavat ja mittaavat 
lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen 
ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. 
Valittavissa on 5 ennalta asetettua 
lämpötila-aluetta erityyppisille ruoille.

powerMove Plus – 
kolme kuumennusaluetta.
Kypsennä etuosassa isolla teholla ja 
pidä ruoka lämpimänä keittoalueen 
takaosassa. Alueet aktivoituvat, kun 
niille asetetaan ruoanvalmistusastia.

flexInduction Plus.
flexInduction Plus -toiminnon 
ansiosta keittotaso tunnistaa 
ruoanvalmistusastian koon. Jos 
astia ulottuu ruoanvalmistusalueen 
ulkopuolelle, käyttöön otetaan
automaattisesti uusia ruoanvalmistus-
alueita, jotta astia kuumenee tasaisesti.

flexMotion.
flexMotion muistaa ruoanvalmistusas-
tian kuumennusasetukset, joten sitä 
voidaan siirtää vapaasti keittotasolla – 
tehovalinta mukautetaan mukautetaan 
automaattisesti.

Keittotaso, joka joustaa, 
kun elämä yllättää.

Keittotasot
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ED677FSB5E  60 cm 1199 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 combiZone
• 2-vaiheinen powerMove
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

EH677FFC5E  60 cm 1169 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 laajennettavissa
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 4 
 lämpötila-asetusta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

Uutuus Uutuus

EU631BEB2E*  60 cm 789 €

• frontFacetti, touchControl-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost
• Teho 4 600 W

Induktiokeittotasot  combiInduction

iQ100 iQ300 iQ500

7

7

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi
*150 päivän asiakastyytyväisyystarjous ei koske tätä tuotetta.

max

med

min
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Uusi, ainulaatuinen muotoilu.
studioLine-kodinkoneiden ainutlaatuinen, tyylikäs muotoilu tuo 
keittiöösi hienostuneen tunnelman. Musta lasipinta ja tyylikäs 
blackSteel muodostavat selkeän kokonaisuuden. Nyt myös uusien 
keittotasojen muotoilu ja värimaailma tukevat samaa harmonista 
kokonaisuutta. Keittotasojen lasipinta on entistä tummempi, 
keittoalueiden merkinnät hienostuneen huomaamattomat ja 
reunalistat toistavat samaa blackSteel-muotoilua. Kodinkoneet tuovat 
keittiökokonaisuuteesi puhdasta eleganssia ja ainutlaatuisuutta.

ER6A6PB70S  60 cm  949 €

• comfortDesign
• Perinteiset valitsimet, 4 kaasupoltinta
• stepFlame-tekniikka, tarkka yhdeksänportainen 
 lämpötilavalinta
• Sytytys yhdellä kädellä
• Valurautaiset kattilankannattimet, voidaan pestä 
 astianpesukoneessa
• Valmius maakaasuliitäntään (20 mbar)

ED677FQC5E  60 cm 1349 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 combiZone
• fryingSensor – paistosensori, jossa
 4 lämpötila-asetusta
• 2-vaiheinen powerMove
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

EX677FEC5E  60 cm 1579 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 flexInduction-
 keittoalue
• fryingSensor – paistosensori, jossa 4 
 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen 
 tehonhallinta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

EX677LYV5E  60 cm, comfortDesign   1959 €
EX607LYV5E  60 cm, planoDesign   1959 €

• Dual lightSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 laajennettavia
 flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
• flexMotion – keittoastiaa siirrettaessa tehdyt 

asetukset seuraavat automattisesti mukana
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa
 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen
 kolmiportainen tehonhallinta
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

Asennuspaketti plano-keittotasolle: Q8CNPH0010

Uutuus

UutuusUutuus

Uutuus Uutuus

EX777FEC5E  70 cm 1739 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 flexInduction-
 keittoalue
• fryingSensor – paistosensori, jossa
 4 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen
 kolmiportainen tehonhallinta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost
• Perinteiseen asennukseen, asennusleveys
 560 mm

ED777FQC5E  70 cm 1489 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 combiZone
• fryingSensor – paistosensori, jossa
 4 lämpötila-asetusta
• 2-vaiheinen powerMove
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost
• Perinteiseen asennukseen, asennusleveys
 560 mm

Kaasukeittotasot

iQ700

Induktiokeittotasot flexInduction

iQ500 iQ700

combiInduction flexInduction

iQ500 iQ500

flexInduction Plus

iQ700
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combiInduction

iQ500

flexInduction

iQ700 iQ700

Parhaat lisävarusteet

HZ390522 215 €

• Grilliparila, 40 x 23 cm, käytännölliset 
 kädensijat

HZ390512 40 x 23 cm 354 €

• Teppanyaki, käytännölliset kädensijat

HZ390230 Ø 21 cm, ilman kädensijaa 96 €
HZ390250 Ø 28 cm, kädensijalla 154 €

• WMF paistinpannu, sopii fryingSensor-
 paistosensorille

Ei enää ylikiehumista.
Siemens-induktiotasoissa on älykkäitä toimintoja kuten fryingSensor 
ja cookingSensor. Niiden ansiosta sinun ei tarvitse koskaan miettiä, 
kiehuuko ruoka yli tai palaako paistinpannussa jotain pohjaan.

Q8C0000901 189 €

• WMF Keittoastiasetti, 3 osaa: Paistinpannu 23 cm, 
 pata 24 cm, kasari 16 cm

EX877LVV5E  80 cm 2119 €

• comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
• 5 induktiokeittoaluetta, joista 1 
 flexInduction-keittoalue
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa
 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen 
 tehonhallinta
• Home Connect – etäohjaus sovelluksen kautta
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

ED877FSB5E  80 cm 1759 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 combiZone
• 2-vaiheinen powerMove
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

EX877FEC5E  80 cm 1889 €

• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 
 flexInduction-keittoalue
• fryingSensor – paistosensori, jossa
 4 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen 
 tehonhallinta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

Uutuus Uutuus

Uutuus
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flexInduction Plus -keittotasot

iQ700 iQ700

EX877KYX5E  80 cm  2849 €

• comfortDesign, fullTouch TFT-kosketusnäyttö
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 laajennettavia
 flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
• flexMotion – keittoastiaa siirrettaessa tehdyt 

asetukset seuraavat automattisesti mukana
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa
 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen  kolmiportainen 
 tehonhallinta
• cookingSensor Plus – vältä yli kiehuvat kattilat ja
 pohjaanpalanut ruoka
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta

EX877LYV5E  80 cm, comfortDesign 2509 €
EX807LYV5E  80 cm, planoDesign 2509 €

• Dual lightSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 laajennettavia
 flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
• flexMotion – keittoastiaa siirrettaessa tehdyt 

asetukset seuraavat automattisesti mukana
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa
 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen
 kolmiportainen tehonhallinta
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta

Asennuspaketti plano-keittotasolle: Q8CNPH0010

Kun haluat valmistaa hyvää ruokaa, tarvitset 
ensiluokkaiset raaka-aineet. Tärkeää on 
tunne oikeasta ajoituksesta samoin kuin 
täsmällisyys ja joustavuus. flexInduction-
keittotason avulla olet valmistautunut mihin 
tahansa ja voit aina päästää luovuutesi 
valloilleen keittiössä, kun haluat. 

freeInduction Plus

iQ700

EZ877KZY1E 80 cm 5099 €

• comfortDesign, värillinen TFT-touchdisplay Plus 
 -kosketusnäyttö
• vapaa sijoittelu jopa 5 astialle yhtäaikaisesti, 
 lasipinnan alla sijaitsevat 48 induktoria 
 muodostavat rajattoman induktioalueen
• flexMotion – keittoastiaa siirrettaessa tehdyt 

asetukset seuraavat automattisesti mukana
• powerMove Pro – kattilan siirtäminen aktivoi 
 keittotason eri lämpötila-alueet 
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• cookingSensor Plus – vältä yli kiehuvat kattilat ja
 pohjaanpalanut ruoka
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta

cookingSensor Plus.
Kattilat eivät enää kiehu yli, eikä 
ruoka pala pohjaan. Kun kiinnität 
sensorin ruoanvalmistusastiaan, 
keittotaso on siihen yhteydessä. Kun 
tietty lämpötila on saavutettu, se saa 
signaalin, joten ruoanvalmistusastia 
pysyy tässä lämpötilassa.

TFT-touch display.
Sen kehittäminen vei vuosikymmeniä, 
ymmärtäminen vain sekunteja. 
Intuitiivinen ohjaus, joka helpottaa 
ruoanvalmistusta.

cookConnect.
Ruoanvalmistuksen helpottamiseksi 
olemme kehittäneet myös 
cookConnect-toiminnon, jolla 
voit ohjata liesituuletinta suoraan 
keittotasoltasi.

23

fryingSensor Plus.
Sensorit tunnistavat ja mittaavat 
lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen 
ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. Voit 
rauhassa kääntää selän keittotasolle. 
Kaikentyyppisiä ruokia varten on 
kiinteät lämpötila-alueet.

Uutuus Uutuus Uutuus
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Katso lisätietoa inductionAir-
keittotasosta videolta. 

(Suuntaa puhelimen 
kamera kohti QR-
koodia.)

inductionAir – flexInduction, 
keittotaso integroidulla 
liesituulettimella

iQ700

inductionAir – combiInduction, 
keittotaso integroidulla 
liesituulettimella

iQ500

Nerokasta vetoa – 
induktiokeittotasoon 
integroitu liesituuletin.

Aloituspakkaus aktiivihiilisuodatin/
cleanAir: HZ381501
Lisävaruste hormisasennukseen: HZ381401, 
Katso mittapiirrokset sivulta 47

Siemens 
inductionAir-
keittotasoon 
integroitu 
liesituuletin.

Siemens inductionAir yhdistää 
kahden kodinkoneen parhaat 
puolet: ylivoimainen flexInduction-
keittotaso ja tehokas liesituuletin. 
Tämän yhdistelmän ansiosta saat 
enemmän valinnanvaraa luoda 
unelmiesi keittiön. 

Induktiokeittotaso on helppo 
asentaa, se ei tarvitse paljoa 
tilaa alla olevasta kalusteesta 
ja sen alapuolelle voi asentaa 
myös normaalisyvyiset laatikot. 
Kun inductionAir-keittotasoon 
yhdistetään cleanAir suodatin, 
voit asentaa sen vapaasti, 
minne haluat ja vältyt hankalilta 
hormiliitännöiltä.

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta 
siemens-home.bsh-group.com/fi

EX877LX36E  80 cm 4519 €

• Keittotasossa comfortDesign, Dual lightSlider-
 ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta joista 2 flexInductionkeit
 toalueita
• flexMotion – keittoastiaa siirrettaessa tehdyt 

asetukset seuraavat automattisesti mukana
• fryingSensor Plus – paistosensori
 5 tehoasetuksella
• cookingSensor Plus – vältä yli kiehuvat kattilat ja
 pohjaanpalanut ruoka
• powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen 
 tehonhallinta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

• Liesituulettimen kapasiteetti normaaliteholla
 550 m³/h, Intensiiviteholla 690m³/h
• Äänitaso 55 dB(A)
• Energiatehokas ja hiljainen hiiliharjattoman
 iQdrive-moottorin ansiosta
• climateControl Sensor – teho säätyy
 automaattisesti ruoankäryn määrän mukaan
• Tuuletinritilä mattamustaa valurautaa
• Nesteenkeruuyksikkö ja turvasäiliö ylikiehumisen
 varalta: 200 ml + 2000 ml
• Suodattimen vaihto on helppoa
• Helppo asentaa – ainoastaan ylin laatikko 80 cm
 rungosta jää pois käytöstä

ED877FS25E  80 cm 3499 €

• Keittotasossa comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 induktiokeittoaluetta joista 1
 flexInductionkeittoalue
• fryingSensor – paistosensori 4 lämpötilavalinnalla
• powerMove – automaattinen kolmiportainen
 tehonhallinta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

• Liesituulettimen kapasiteetti normaaliteholla
 550 m³/h, Intensiiviteholla 690m³/h
• Äänitaso 59 dB(A)
• Energiatehokas ja hiljainen hiiliharjattoman
 iQdrive-moottorin ansiosta
• Lämmönkestävä mattamusta tuuletinritilä
• Nesteenkeruuyksikkö ja turvasäiliö ylikiehumisen
 varalta: 200 ml + 2000 ml
• Suodattimen vaihto on helppoa
• Helppo asentaa – ainoastaan ylin laatikko 80 cm
 rungosta jää pois käytöstä

UutuusUutuus
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cookingSensor Plus.
Kattilat eivät enää kiehu yli, eikä ruoka 
pala pohjaan. Kun kiinnität sensorin 
ruoanvalmistusastiaan, keittotaso on 
siihen yhteydessä. Kun tietty lämpötila 
on saavutettu, se saa signaalin, joten 
ruoanvalmistusastia pysyy tässä 
lämpötilassa.

cookConnect.
Ruoanvalmistuksen helpottamiseksi 
olemme kehittäneet myös 
cookConnect-toiminnon, jolla 
voit ohjata liesituuletinta suoraan 
keittotasoltasi.

Katso lisätietoa 
freeInduction-
keittotasosta 
videolta.

flexInduction

iQ700 iQ700

EX275FXB1E  90 cm  2159 €

• Panoraamakeittotaso 35 x 91 cm
• comfortDesign, touchSlider-ohjaus
• 4 erillistä induktiokeittoaluetta tai 2 suurta 
 flexInduction-aluetta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost
• Sopii täydellisesti yhteen työtasoon asennettavan 
 liesituulettimen LD97DBM69 kanssa

Ei enää pohjaan palanutta ruokaa.
fryingSensor Plus mittaa ruoan 
lämpötilaa koko valmistuksen 
ajan ja huolehtii siitä, että 
mikään ei pala. Ei enää stressiä 
ruoanvalmistuksesta. 
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EX977LVV5E  90 cm  2569 €

• comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
• 5 induktiokeittoaluetta, joista 2 suurta flexZone-
 aluetta ja yksi laajennettava pyöreä keittoalue
• fryingSensor Plus – paistosensori, jossa
 5 lämpötila-asetusta
• powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen 
 tehonhallinta
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

EZ977KZY1E  90 cm  6079 €

• comfortDesign, värillinen TFT-touchdisplay Plus 
 -kosketusnäyttö
• Vapaa sijoittelu jopa 6 astialle yhtäaikaisesti, 
 lasipinnan alla sijaitsevat 56 induktoria 
 muodostavat rajattoman induktioalueen
• flexMotion – keittoastiaa siirrettäessä tehdyt 
 asetukset seuraavat automattisesti mukana
• powerMove Pro -automaattinen tehonsäätö 
 – kattilan siirtäminen aktivoi keittotason 5 eri 
 lämpötila-aluetta 
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• cookingSensor Plus – vältä yli kiehuvat kattilat ja
 pohjaanpalanut ruoka
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• activeLight-valopalkit visualisoivat valitut 
 toiminnot

EX977LXV5E  90 cm, comfortDesign  2689 €
EX907LXV5E  90 cm, planoDesign  2689 €

• comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
• 5 induktiokeittoaluetta, joista 3 flexInduction-
 keittoalueita
• fryingSensor Plus – paistosensori 5 
 tehoasetuksella
• powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen 
 tehonhallinta
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
• reStart/quickStart/powerBoost

Asennuspaketti plano-keittotasolle: Q8CNPH0010

freeInduction Plus

iQ700

Uutuus Uutuus Uutuus

(Suuntaa 
puhelimen kamera 
kohti QR-koodia.)

flexInduction

iQ700
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Keittotason leveys vaikuttaa ratkaisevasti
liesituulettimen leveyteen.
Liesituulettimen on hyvä olla  vähintään keittotason levyinen, jotta 
saavutetaan optimaalinen lopputulos.

Millainen liesituuletin sopii keittiöösi?
Kaikki keittiöt ovat erilaisia ja valikoimastamme löytyy tyylikkäitä 
vaihtoehtoja eri tarpeisiin ja sisusturatkaisuihin. Voit valita 
keittiöösi sopivan muotoilun ja saat mukana aina nykyaikaista 
moottoriteknologiaa, joka yhdistää huipputehon ja minimaalisen 
äänitason. Siemens-liesituulettimet poistavat innovatiivisen 
suodatusjärjestelmänsä avulla käryt, rasvan ja hajut luotettavasti.

Keittiö koko vaikuttaa liesituulettimen valintaan.
Mitä suurempi keittiö, sitä tehokkaampi (moottorin teho m3/h) 
liesituuletin tarvitaan. Suositus on, että keittiön ilma tulee voida 
ohjata liesituulettimen läpi vähintään 6 kertaa tunnissa. Kun ruokaa 
valmistetaan paljon ja usein, ilma on hyvä ohjata liesituulettimen 
läpi jopa 12 kertaa tunnissa. Tarvittavan ilmanvaihtotehon voi laskea 
kertomalla keittiön tilavuus (K x L x S) luvulla 10. Jos sinulla on 
avokeittiö olohuoneen yhteydessä, vaikuttavat myös muut tekijät, 
kuten tuulettimen sijainti ja tilan muoto, liesituulettimen valintaan. 
Ota yhteys keittiömyyjääsi saadaksesi lisätietoa vaihtoehdoista. 

Hormiin liitettävä vai aktiivihiilisuodattimen kautta huonetilaan 
palauttava – mikä sopii sinulle parhaiten?
Hormiin liitettävissä malleissa liesituuletin poistaa ilman suoraan 
ulos. Aktiivihiilisuodattimella varustetut liesituulettimet suodattavat 
ilman ja palauttavat sen takaisin keittiöön.

Siemens cleanAir-aktiivihiilisuodattimen suodatusaste on jopa 93 %, 
mikä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon hormiliitännälle.

Mikä on sopiva äänitaso?
Keittiö on yhä useammin paikka, jossa seurustellaan ja siksi matala 
äänitaso on tärkeä tekijä liesituulettimen valinnassa. Äänitasoltaan 
matalampien Siemens -liesituulettimien melutaso on vain 45 dB. 
Sitä voidaan verrata seuraaviin äänitasoihin: 
• hiustenkuivaajan ääni on käytössä noin 85 dB 
• linnunlaulu on noin 75 dB 
• ja käsien pesu juoksevan veden alla on 45 dB 

Jos haluat tietää lisää, voit tutustua liesituulettimiimme tarkemmin 
erillisen esitteen avulla. siemens-home.bsh-group.com/fi/esitteet

Viisi vihjettä liesituulettimen valintaan.

1

2

3

4

5

Siemens cleanAir – suunnittele ja toteuta 
keittiösi ilman rajoituksia. Lue lisää 
seuraavalta aukeamalta.

”Melkein unohdin – 
tarvitsemme myös 
liesituulettimen!”

Liesituulettimet

Kettiön sisustuksessa on 
kysymys harmoniasta. Siksi 
on tärkeää miettiä, millainen 
liesituuletin sopii juuri 
sinun keittiöösi. Erilaisiin 
keittiösuunnitelmiin on 
valittavissa erityyppisiä 
liesituuletinratkaisuja. Tämä 
koskee sekä toimintoja että 
muotoilua.

Liesituuletinvalikoimamme 
sisältää  erilaisia vaihtoehtoja; 
innovatiivisia työpöytätasoon 
hissimekanismin avulla 
laskeutuvia, klassisia seinälle 
asennettavia ja kalusteisiin 
täysin integroituvia 
vaihtoehtoja. 
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Älykkäät liesituulettimet 
tietävät mitä tarvitaan.

Saarekeliesituulettimet, boxDesign

iQ500 iQ700

Seinälle asennettavat liesituulettimet, boxDesign

iQ500 iQ500 iQ700

LF98BIR55 90 cm 2089 €

• Kapasiteetti: 867 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 44/54 dB
• touchControl-ohjaus
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LC67BIR55 60 cm 1219 €

• Kapasiteetti: 657 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 46/61 dB
• touchControl-ohjaus
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas
 moottori
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Energialuokka: B (asteikolla A++ –E)

LF91BUV55  90 cm 2299 €

• Kapasiteetti: 980 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 43/62 dB
• touchSlider-ohjaus
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

LC97BIR55 90 cm 1419 €

• Kapasiteetti: 702 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 45/55 dB
• touchControl-ohjaus
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LC91BUV55  90 cm 1689 €

• Kapasiteetti: 964 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 45/64 dB
• touchSlider-ohjaus
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen
 avulla
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan
 keittotasolta
• Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Uutuus

Integroitu cleanAir-suodatin soveltuu sekä 
60 cm että 90 cm leiveisiin boxDesign-
tuulettimiin
Tavallinen cleanAir: LZ10FXI05
Regeneroitava cleanAir: LZ10FXJ05

CleanAir-moduuli saarekeliesituulettimille 
Starttipakkaus: LZ57600

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi



28

Seinälle asennettavat liesituulettimet, viistolasiDesign

iQ300 iQ500 iQ700

LC87KIM60S 80 cm 1249 €

• Kapasiteetti: 670 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 47/56 dB
•  touchControl-ohjaus
• LED-valaistus
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LC98KPP60S 90 cm 1389 €

• Kapasiteetti: 850 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 43/56 dB
•  iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchControl-ohjaus
• LED-valaistus
• Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

Työtasoon asennettava liesituuletin

iQ700

LD97DBM69 90 cm 2989 €

• Kapasiteetti: 750 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 48/62 dB
•  touchControl-ohjaus
• rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas 
 reunaimu
• LED-valaistus
• Joustava asennus, jonka ansiosta työtason alle 
 voidaan jättää laatikko
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LC91KWW60S 90 cm, musta 1929 €
LC91KWW20S 90 cm, valkoinen 1929 €

• Kapasiteetti: 980 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 41/55 dB
•  iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchSlider-ohjaus – tarkka ja mukava käyttää
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• emotionLight Pro – valitse taustavalon väri 
 makusi mukaan
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan 
 keittotasolta
• Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

Päivitä keittiösi ja huomaa, että arkisesta esineestä voi 
tulla designsymboli.
Uudet Siemens-liesituulettimet tuovat keittiöösi eleganttia 
muotoilua ja tehokasta suorituskykyä. Vaikuttavan 
muotoilunsa ja suorituskykynsä ansiosta voit luoda Siemens-
liesituulettimesta keittiösi kohokohdan ja nauttia sen 
käytännöllisestä kauneudesta, aina kun valmistat ruokaa. 

Aktiivihiilisuodatinta käytettessä liesituulettimen voi asentaa 
ilman hormiliitäntää kuten viereisessä kuvassa.

Aktiivihiilisuodattimet asennukseen 
ilman hormiliitäntää
Aktiivihiilisuodatin, starttipaketti: LZ10AKT00
Aktiivihiilisuodatin, starttipaketti, 
regeneroitava: LZ10AKR00
Sopii kaikkiin viistolasiDesign-liesituulettimiin.

cleanAir-aktiivihiilisuodatinpaketti 
hormiasennukseen: LZ10AXC50
Sopii kaikkiin viistolasiDesign- sekä suoriin 
lasiliesituulettimiin.

Regeneroitava aktiivihiilisuodatin: 
LZ29IDP00
Asennussetti moottorin asentamiseksi 
erikseen: LZ29IDM00

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi

iQdrive teknologia – 
tehokas ja hiljainen.
Liesituulettimen energiatehokkuudella 
on suuri merkitys. Sen vuoksi olemme 
kehittäneet iQdrive-moottorin, 
joka on erittäin hiljainen ja kuluttaa 
vähemmän energiaa kuin perinteiset 
liesituuletinmoottorit.

Älykäs liesituuletin tietää, 
mitä tarvitaan.
climateControl Sensor säätää tehon 
automaattisesti tarpeen mukaan. Siksi 
valittuna on aina oikea teho. Koska 
liesituuletin ei koskaan käytä enempää 
tehoa kuin on tarpeen, se säästää 
energiaa ja vähentää melua.

Rakenna keittiö ilman rajoituksia – cleanAir. 
Monimutkaiset ulkoilman ehdoilla suunniteltavat hormiliitännät 
joutavat jo pois. Valitse liesituulettimen paikka vapaasti. Kun 
valintasi on cleanAir, sisäilma pysyy raikkaana ja kallis lämpö pysyy 
sisällä. Koskee myös ulosvedettäviä liesituulettimia.
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Oma liesituulettimesi, oma tyylisi, 
oma valaistuksesi: emotionLight Pro. 
Liesituuletin, jota voit muokata makusi 
mukaan. Valitse haluamasi taustavalon 
väri – liesituuletin mukautuu toiveisiisi. 
Värivalikoimaa voi laajentaa Home 
Connect -sovelluksella.
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Seinälle asennettavat liesituulettimet

iQ500 iQ700

LC97FQP60S 90 cm 1589 €

• Kapasiteetti: 730 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 43/57 dB
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
• touchControl-ohjaus
• LED-valaistus
• Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

LC97FVW60S  90 cm, musta 2089 €

• Kapasiteetti: 730 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 43/57 dB
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchSlider-ohjaus – tarkka ja mukava käyttää
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• emotionLight Pro – valitse taustavalon väri 
 makusi mukaan
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan 
 keittotasolta
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E

Hiilisuodatin, asennus ilman hormiliitäntää
Aktiivihiilisuodatin, starttipaketti: LZ10AFT00
Aktiivihiilisuodatin, starttipaketti, 
regeneroitava: LZ10AFR00
Sopii kaikkiin suoriin lasiliesituulettimiin.

cleanAir-aktiivihiilisuodatinpaketti 
hormiasennukseen: LZ10AXC50
Sopii kaikkiin viistolasiDesign- sekä suoriin 
lasiliesituulettimiin.

Tyylipuhdas asennus ilman hormiliitäntää.
Sekä suorat, että viistolasiDesign-liesituulettimet voidaan asentaa 
aktiivihiilisuodatinsetin kanssa. Kärynpoistokapasiteetti: >85 %.

Asennettaessa aktiivihiilisuodattimen kanssa:

cleanAir-suodatinsetti – aina hormiliitännällä.
Ensimmäisessä asennuksessa tarvitset täydellisen cleanAir-
hiilisuodatinsarjan, joka koostuu moduulista (A) ja suodattimesta (2). 
Jatkossa tarvitset vain suodattimen (1 tai 2). Puhdistusteho: ~ 95 %.

Liesituulettimet, joissa on boxDesign (s. 27) voivat sisältää 
integroidun cleanAir-moduulin (B), joka on hormiosassa. Tällöin 
tarvitaan vain cleanAir-suodatin. Huom: Jotta voit vaihtaa cleanAir-
suodattimen, katon ja laatikko-osan välinen etäisyys tulee olla 
vähintään 25 cm.

A B

Vaihtoehto 1: Regeneroitava cleanAir-suodatin
Käyttöikä: 10 vuotta. Uudistetaan uunissa 200 °C lämpötilassa 2 
tunnin ajan joka 4. kuukausi.

Vaihtoehto 2: cleanAir-suodatin
Käyttöikä 12 kk. 

1 2

1 2

Vaihtoehto 1: Regeneroitava aktiivihiilisuodatin 
Käyttöikä: 10 vuotta. Uudistetaan uunissa 200 °C lämpötilassa 
2 tunnin ajan joka 4. kuukausi.

Vaihtoehto 2: Aktiivihiilisuodatin
Käyttöikä 12 kk. 
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Ulosvedettävät liesituulettimet

iQ300 iQ500 

Raikasta ilmaa. Katosta.
Jos pidät hieman huomaamattomammasta ratkaisusta, 
suosittelemme Siemens-kattotuuletinta. Ne sopivat tyylikkäästi 
keittiöösi sisustukseen, sillä ne asennetaan samaan tasoon 
katon kanssa, joten ne eivät myöskään rajoita näkyvyyttä. 

LI67SB530S 60 cm 759 €

• Kapasiteetti: 740 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 43/55 dB
•  iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchControl-ohjaus
• LED-valaistus
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LI67SA560S 60 cm 879 €

• Kapasiteetti: 700 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 40/54 dB
• iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchControl-ohjaus
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LI97SA560S 90 cm 999 €

• Kapasiteetti: 700 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 42/54 dB
•  iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchControl-ohjaus
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

cleanAir-aktiivihiilisuodatin: LZ46830
Sopii kaikkiin ulosvedettäviin liesituulettimiin.

cleanAir-aktiivihiilisuodatinpaketti:
LZ20JCC50 teräs
LZ20JCD50 teräs, regeneroitava
LZ20JCD20 valkoinen, regeneroitava
Sopii kaikkiin kattoon asennettaviin 
liesituulettimiin.

Kattoon asennettavat liesituulettimet

iQ500 iQ700 iQ700

LR97CBS25 90 cm 2429 €

• Kapasiteetti: 798 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 49/56 dB
• Ohjaus kaukosäätimellä
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas 
 reunaimu
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan 
 keittotasolta

LR99CQS25 90 cm 2839 €

• Kapasiteetti: 933 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 41/56 dB
• Ohjaus kaukosäätimellä
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas 
 reunaimu
• LED-paneeli, jossa himmennin ja softLight
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan 
 keittotasolta

LR29CQS25 120 cm 3109 €

• Kapasiteetti: 933 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 41/56 dB
• Ohjaus kaukosäätimellä
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas 
 reunaimu
• LED-paneeli, jossa himmennin ja softLight
• Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home 
 Connect -sovelluksessa
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan 
 keittotasolta

Uutuus

Uutuus

Uutuus Uutuus

Toukokuu 
2019
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Kalusteisiin sijoitettavat liesituulettimet

iQ500 iQ500iQ700

LI67SA680S 60 cm 1039 €

• Kapasiteetti: 700 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 40/54 dB
•  iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas 
 moottori
•  touchSlider-ohjaus – tarkka ja mukava käyttää
• climateControl Sensor ‒ sensoriautomatiikka 
 säätää tuulettimen tehon automaattisesti
• LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
• Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

LB57574 52 cm 629 €

• Kapasiteetti: 610 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 50/67 dB
• Ohjaus painettavilla valitsimilla, LED-merkkivalot
• rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas 
 reunaimu
• LED-valaistus
• Energialuokka: C (asteikolla A++ –E)

LB78574 70 cm 699 €

• Kapasiteetti: 730 m³/h
• Äänitaso min/max nopeudella: 53/66 dB
• Ohjaus painettavilla valitsimilla, LED-merkkivalot
• rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas 
 reunaimu
• LED-valaistus
• Energialuokka: C (asteikolla A++ –E)

Mikä liesituuletin sopii sinun keittiöösi?
Seinälle asennettava 
liesituuletin

Kaapistoon asennettava 
ulosvedettävä liesituuletin

Kattoon asennettava 
liesituuletin

Pöytätasoon asennettava 
liesituuletin

Saarekeliesituuletin

Keittotaso integroidulla 
liesituulettimella – inductionAir

Säästä tilaa. Nauti käyttömukavuudesta.
Kaapiston alle sijoitettavat Siemens-
liesituulettimet ovat tehokasta tilankäyttöä. 
Ne ovat tehty juuri sopiviksi yläkaappien 
alapuolelle, joten keittiövälineille ja 
ruoanvalmistusastioille jää hyvin tilaa.

31
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SN836X00KE  1149 €
SX836X00KE Korkearunkoinen malli 1149 € 

• Äänitaso: 44 dB
• 13 astiastoa 
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
• varioFlex -korijärjestelmä 3. koritasolla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• extraDry – erinomaisia kuivaustuloksia
• infoLight – lattiaan heijastetaan punainen 
 merkkivalo, kun kone on toiminnassa

SN836X00ME  1269 €
SX836X00ME Korkearunkoinen malli  1269 €
SX836X02ME varioHinge 1349 €

• Äänitaso: 44 dB
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
• varioFlex -korijärjestelmä 3. koritasolla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• extraDry – erinomaisia kuivaustuloksia
• emotionLight – sisävalaistus
• infoLight – lattiaan heijastetaan punainen 
 merkkivalo, kun kone on toiminnassa

timeLight pitää ajan tasalla!
Jos haluat tietää, mikä ohjelma on 
meneillään, tai milloin se on valmis, 
on timeLight oikea valinta. timeLight 
heijastaa jäljellä olevan ohjelma-
ajan ja valitun ohjelman lattiaan, 
lattiamateriaalista riippumatta.

varioHinge – monipuolisia 
asennusvaihtoehtoja.
Kaapin oven ja sokkelin mittojen 
vuoksi joskus astianpesukoneen 
luukun täytyy joustaa, jotta 
se ei osu avattaessa sokkeliin. 
varioHinge-astianpesukoneiden 
luukkujen kiinnikkeet tekevät 
mahdolliseksi kaapin oven liukumisen 
korkeussuunnassa, kun luukku avataan.  

Helppo ja joustava. 
Haluatko lisätilaa astianpesukoneeseen 
esimerkiksi isoille kattiloille? 
Valitsemalla korkean mallin (asennus-
korkeus 86–92 cm) saat 5 cm lisätilaa. 
varioFlex Pro -korijärjestelmä helpottaa 
astioiden asettelua koneeseen 
tarpeidesi mukaan.

openAssist – astianpesukone avaa 
luukun puolestasi.
openAssist avaa luukun ilman käden-
sijaa. Kun astianpesukoneen luukkua 
painetaan kevyesti, ovi avautuu 
automaattisesti, joten täyttäminen ja 
tyhjentäminen sujuu helposti.

SN858D01ME  1419 €
SX858D01ME Korkearunkoinen malli 1419 €

• Äänitaso: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
• varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• emotionLight – sisävalaistus
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• timeLight –heijastaa valitun ohjelman ja 
 ohjelma-ajan lattiaan
• openAssist – avaamiseen ilman vedintä

Kalustepeitteiset astianpesukoneet, 60 cm

iQ300 iQ300

LED-näytöllä

iQ500

varioSpeed Plus – pesee 
jopa 66 % nopeammin.

Turva-allas  
60 cm: Q8CNPG0060
45 cm: Q8CNPG0045

Sivulistat, teräs – kalustepeitteisiin astianpesukoneisiin
Astianpesukoneen asennus on viimeistelty, kun asennat 
kalustepeitteisen astianpesukoneen molemmille sivuille 
teräksiset sivulistat. Samalla sivulistat helpottavat 
puhdistusta.

Sivulistat, matala astianpesukone: SZ73005
Sivulistat, korkea astianpesukone: SZ73015

Astianpesukoneet

32
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TFT-näytöllä 

iQ500

SN878D36TE  2169 €
SX878D36TE  Korkearunkoinen malli  2169 €

• Äänitaso: 41 dB (silenceProgram 39 dB)
• 13 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)  
• Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro korijärjestelmä, jossa easyGlide-
 kannattimet sekä yläkori ja aterinkori
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• emotionLight Pro – sisävalaistus, väri 
 vaihdettavissa
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
• machineCare – puhdistusohjelma
• timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
• openAssist – avaamiseen ilman vedintä
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

SN858D04TE  1729 €
SX858D04TE Korkearunkoinen malli  1729 €

• Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D) 
• Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla 
 kuivaustuloksella
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
• openAssist – avaamiseen ilman vedintä

SN858D16TE  1899 €
SX858D16TE  Korkearunkoinen malli  1899 €
SX858D36TE varioHinge**  1979 €

• Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
• Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
• machineCare – puhdistusohjelma
• timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
• openAssist – avaamiseen ilman vedintä
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

Aseta ruokailuvälineet joko kolmannelle koritasolle 
tai ruokailuvälinekoriin.
Voit valita vapaasti itsellesi sopivan vaihtoehdon – valittavissa 
kaikissa kalustepeitteisissä, 60 cm leveissä, astianpesukoneissa. 

Huippuarvosana kuivaamiselle.
Zeolith®-kuivaus sitoo kosteuden ja muuntaa sen lämpöenergiaksi. 
Kuivaaminen sujuu nopeammin ja tehokkaammin. Samalla energiaa 
kuluu vähemmän. Zeolith® kuivaa myös muoviastiat tehokkaammin.

Kalustepeitteinen 
astianpesukone, 45 cm

iQ500

Astianpesukone blackSteel, 60 cm

iQ500

Kalustepeitteinen astianpesukone,
60 cm, TFT-näytöllä

iQ700

SR656X01TE   1579 €

•  Äänitaso: 43 dB (silenceProgram 41 dB)
• 10 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
• varioFlex Pro -korijärjestelmä 3. koritasolla 
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 % 
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
• emotionLight – sisävalaistus
• duoPower – tehokkaampaan astianpesuun
• timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan

SN458B06TS   1569 €

• Äänitaso: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
• Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 % 
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla 
 kuivaustuloksella
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla

SN858X04TE  1529 €
SX858X04TE Korkearunkoinen malli 1529 €  

• Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
• 14 astiastoa
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)  
• Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
• varioFlex Pro -korijärjestelmä 3. koritasolla ja 
 aterinkorilla
•  varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
• machineCare – erikoisohjelma, joka pitää 
 astianpesukoneesi kunnossa
• emotionLight – sisävalaistus
• Short 60° – pikaohjelma loistavalla 
 kuivaustuloksella
• timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan

iQ500 iQ500

**varioHinge mallissa 
infoLight-ominaisuus timeLight-
ominaisuuden sijaan.

Uutuus Uutuus Uutuus
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Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet 70/30-jaolla

iQ300 iQ500 iQ700

KI87SAD30   1709 €

• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Tehokas LED-valaistus jääkaapissa
• hyperFresh-laatikko takaa pidemmän säilyvyyden
• Sähköinen lämpötilavalinta digitaalipaneelissa
• Teräksiset yksityiskohdat
• Tilavuus jääkaappi: 209 l, pakastin: 61 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 225 kWh/vuosi
• lowFrost-pakastin

KI87VVS30   1279 €

• Liukusaranat, kätisyys vaihdettavissa
• Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
• Elektroninen lämpötilanvalinta ja selkeä 
 digitaalinäyttö
• Sisustusyksityiskohdat terästä
• Vihanneslaatikko
• Tilavuus jääkaappi: 209 l, pakastin: 63 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 227 kWh/vuosi

Yhtä tuoretta kuin 
suoraan maalta.

Kylmälaitteet

KI87FHD40   2569 €

• Voidaan ohjata myös Home Connect 
 -sovelluksen kautta
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Tehokas LED-valaistus jääkaapissa
• hyperFresh Premium-laatikko takaa pidemmän 
 säilyvyyden
• Sähköinen lämpötilavalinta digitaalipaneelissa
• Sisätiloissa tyylikkäät blackSteel-yksityiskohdat
• Tilavuus jääkaappi: 120 l, pakastin: 62 l
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D), 
 157 kWh/vuosi
• lowFrost-pakastin

Työtason alle sijoitettava jääkaappi, kalustepeitteinen

iQ500 iQ500

Työtason alle sijoitettava pakastin, 
kalustepeitteinen

iQ500

KU15RA65   1009 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi, työtason alle, 
 asennuskorkeus 82–87 cm
• Vihanneslaatikko, 3 hyllyä
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa
• Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta, erillistä 
 ilmankiertoaukkoa kaapin yläosassa ei vaadita 
• Tilavuus: 137 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 92 kWh/vuosi

KU15LA65   1049 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi, asennuskorkeus 
 82–87 cm
• Pakastelokero 15 l, vihanneslaatikko ja 3 hyllyä
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta, erillistä 
 ilmankiertoaukkoa kaapin yläosassa ei vaadita
• Tilavuus: 123 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 140 kWh/vuosi

GU15DA55   1059 €

• Kalustepeitteinen pakastin, työtason alle, 
 asennuskorkeus 82–87 cm
• 3 läpinäkyvää pakastuslaatikkoa
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta, erillistä 
 ilmankiertoaukkoa kaapin yläosassa ei vaadita
• Tilavuus: 98 l
• Energialuokka: A+ (asteikolla A+++ – D), 
 184 kWh/vuosi  

Turva-allas 60 cm: Q8CNPK0060

Uutuus
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noFrost – nauti mukavuuksista. 
Keskeytyksettä.
noFrost -tekniikka estää jään muodos-
tumisen pakastimen sisäseiniin sekä 
pakasteisiin. Tehokas ilmankierto-
järjestelmä poistaa ylimääräisen 
kosteuden. Huurteella ja jäällä ei ole 
mitään mahdollisuuksia. Entä mitä 
se edellyttää sinulta? Ei mitään. Ei 
koskaan enää pakastimen sulatusta.

softClose – ovi sulkeutuu 
aina pehmeästi.
Nerokkaan softClose-toiminnon 
ansiosta jääkaapin ovi sulkeutuu 
pehmeän turvallisesti, vaikka se 
yritettäisiin läimäyttää kiinni. Kiinteät 
saranat – tuloksena tukevampi ovi.

hyperFresh Premium – säilyttää 
elintarvikkeet tuoreina jopa kolme 
kertaa pitempään.
Ruoka säilyy kolme kertaa pidempään 
jääkaapissa, jonka lämpötila pysyy 
jatkuvasti lämpötilassa 0,5 °C. Nolla-
asteinen vyöhyke on jaettu kolmeen 
erilliseen laatikkoon. Pienempi laatikko 
pähkinöille, juustoille ja munille. Isompi 
kalalle ja lihalle. Kosteussäädettävä 
laatikko hedelmille ja vihanneksille.

freshSense – tasainen lämpötila 
älykkään sensoriteknologian ansiosta.
Lämpötila voi vaihdella jääkaapissa 
esimerkiksi huoneen lämpötilan ja 
jääkaapin oven avaamistiheyden 
mukaan. Älykkäät freshSense-sensorit 
reagoivat lämpötilan muuttumiseen heti 
ja ryhtyvät ohjaamaan jäähdyttämistä. 

Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet 60/40-jaolla

iQ300 iQ500

KI86NHD30   1799 €

• Voidaan ohjata myös Home Connect 
 -sovelluksen kautta
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi, kätisyys 
 vaihdettavissa  
• Jääkaapissa tehokas LED-valaistus 
• Elektroninen lämpötilavalinta ja selkeä 
 LED-numeronäyttö
• hyperFresh-laatikko  
• Sisustusyksityiskohdat terästä
• noFrost-pakastin
• Tilavuus jääkaappi: 188 l, pakastin: 67 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 221 kWh/vuosi
• Ovien mitat mittapiirroksissa

KI86NVF30   1619 €

• Litteät saranat  – vakaampaan asennukseen, 
 kätisyys vaihdettavissa 
• Jääkaapissa tehokas LED-valaistus 
• Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
• Sisustusyksityiskohdat terästä
• Vihanneslaatikko
• noFrost-pakastin
• Tilavuus jääkaappi: 188 l, pakastin: 67 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 222 kWh/vuosi
• Ovien mitat mittapiirroksissa

Nauti ruoastasi 
pidempään. 
Yksi hyvän ruoan valmistamisen edellytyksistä 
on tuoreet raaka-aineet. Siemens-jääkaapit 
on varustettu erilaisilla tuoreusjärjestelmillä, 
jotka tekevät ruoan säilyttämisestä helppoa 
ja joustavaa. Tuloksena voit nauttia ruoastasi 
riippumatta siitä, milloin sinulla on aikaa käydä 
kaupassa.

35
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Kalustepeitteiset jääkaapit

iQ300 iQ500 iQ500

modularFit – yhdistele kuten haluat

iQ500

KI81RVS30   1189 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi liukusaranoilla, 
 kätisyys vaihdettavissa
• 2 vihanneslaatikkoa
• LED-valaistus
• Tilavuus: 319 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 116 kWh/vuosi

KI81RAD30   1279 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi, jossa touchControl
• hyperFresh – hedelmät ja vihannekset säilyvät 
 tuoreina pidempään
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Tehokas LED-valaistus
• Tilavuus: 319 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 116 kWh/vuosi
• Yhdistelmä: GI81NAC30

KI82LAD30   1419 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi 34-litraisella 
 pakastinlokerolla
• Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
• hyperFresh – hedelmät ja vihannekset säilyvät 
 tuoreina pidempään
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
• Tilavuus: 286 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 209 kWh/vuosi

KI41RAD30  Jääkaappi 122 cm 1169 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi litteillä saranoilla
• hyperFresh – hedelmät ja vihannekset säilyvät 
 tuoreina pidempään
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• LED-valaistus
• Tilavuus: 211 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 105 kWh/vuosi

modularFit – yhdistä 
kuten haluat.
Kiitos innovatiivisen 
tekniikan, kosteuden 
tiivistyminen kylmälait-
teiden välisille pinnoille 
voidaan nyt estää 
tehokkaasti ja voit 
yhdistellä kylmälaitteita 
kuten haluat.

Esimerkkejä, miten voit yhdistellä 
modularFit-kylmälaitteita. Mitta on 
kokonaiskorkeus ilman kaapistoa:

194 cm 210 cm 212 cm

+
+

+

KI41RAD30
GI11VAD30

KI41RAD30
GI21VAD30

KI51FAD30
GI11VAD30

Helppo asennus.
Jotta asennus 
onnistuu helposti ja 
yksinkertaisesti lähes 
kaikki osat, myös ruuvit 
kiinnitykseen, on 
esiasennettu.

Asennus vaatii hyllytason 
tuotteiden väliin.

Elämä tapahtuu ulkona. 
Kotona odottaa aina 
jotakin tuoretta.

modularFit – yhdistä kuten haluat.
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 Kalustepeitteiset pakastimet

iQ700 iQ500

iQ500iQ500iQ700

KI51FAD30  Jääkaappi 140 cm  1279 €

• Kalustepeitteinen jääkaappi litteillä saranoilla
• hyperFresh Premium – säilyttää vihannekset ja 
 hedelmät tuoreena jopa 3 kertaa pidempään
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• LED-valaistus
• Tilavuus: 222 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 124 kWh/vuosi

GI11VAD30  Pakastin 72 cm  1049 €

• Kalustepeitteinen pakastin litteillä saranoilla
• 3 pakastuslaatikkoa
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• LED-valaistus
• Tilavuus: 72 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 144 kWh/vuosi
• lowFrost-pakastin

GI21VAD30  Pakastin 88 cm  1079 €

• Kalustepeitteinen pakastinkaappi litteillä 
 saranoilla
• 3 pakastelaatikkoa, joista 1 bigBox
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Tilavuus: 97 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 157 kWh/vuosi
• lowFrost-pakastin

GI81NAC30   1589 €

• Kalustepeitteinen noFrost-pakastin, 178 cm
• Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
• 2 hyllyä ja 5 pakastelaatikkoa, joista 
 2 bigBox-laatikoita
• softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä 
 vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät 
 saranat, kätisyys vaihdettavissa  
• Tilavuus: 211 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 243 kWh/vuosi
• Yhdistelmä: KI81RAD30

modularFit – maksimoi kylmäsäilytystila 
ja yhdistele, kuten haluat. 
Kiitos innovatiivisen tekniikan, kosteuden 
tiivistyminen kylmälaitteiden välisille pinnoille 
voidaan nyt estää tehokkaasti. Yhdistele 
kuten haluat – päällekkäin tai vierekkäin. 
Sovita kylmäsäilytys omien tarpeidesi ja 
keittiösuunnitelmasi tai elämäntapasi 
mukaan – kiitos modularFit.

Turva-allas 55 cm: Q8CNPK0055

KI81FSD30   2159 €

• Voidaan ohjata myös Home Connect 
 -sovelluksen kautta
• Kalustepeitteinen jääkaappi
• Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
• hyperFresh Premium-laatikosto, jossa hedelmät ja 
 vihannekset säilyvät pidempään tuoreina
• Kiinteät saranat, jotka tekevät asennuksesta 
 vakaamman, kätisyys vaihdettavissa
• Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
• Tilavuus: 284 l
• Sisätiloissa tyylikkäät blackSteel-yksityiskohdat
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 157 kWh/vuosi

Uutuus
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Jääkaappi ja noFrost-pakastin

iQ500 

KS36VAX3P  blackSteel 1449 €
KS36VAI3P  easyClean-teräs 1419 €
KS36VAW3P  Valkoinen  1349 €

• Jääkaappi – leveys 60 cm, korkeus 186,5 cm,
 kätisyys vaihdettavissa
• hyperFresh-vihanneslaatikko – säilyttää 
 vihannekset ja hedelmät tuoreena pidempään
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus: 346 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 112 kWh/vuosi

GS36NAX3V  blackSteel 1519 €
GS36NAI3V  easyClean-teräs 1489 €
GS36NAW3V  Valkoinen 1419 €

• Pakastin noFrost – leveys 60 cm, 
 korkeus 186,5 cm, kätisyys vaihdettavissa
• 5 pakastuslaatikkoa, joista 2 bigBox
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• iceTwister, jääpalat aina saatavillasi
• Tilavuus: 237 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 234 kWh/vuosi

Turva-allas  
60 cm: Q8CNPK0060
120 cm: Q8CNPK0120

Kiinnityslista jääkaapin ja pakastimen 
yhdistämiseen
teräs: KS36ZAL00
valkoinen: KS36ZAW00

Paineenalennusventtiili 
vesiliitäntää varten: KS45Z000

Home Connect -sovellus 
autaa sinua säilyttämään 
elintarvikkeet oikein.

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi
*150 päivän asiakastyytyväisyystarjous ei koske tätä tuotetta.

KS36VAX3P + GS36NAX3V

KS36VAI3P + GS36NAI3V

KS36VAW3P + GS36NAW3V

Jääkaappi ja noFrost-pakastin
vesi- ja jääpala-automaateilla

iQ500

KS36WBI3P*  easyClean-teräs 1889 €

• Jääkaappi – leveys 60 cm, korkeus 187 cm
• hyperFresh-vihanneslaatikko – säilyttää 
 vihannekset ja hedelmät tuoreena pidempään
• Valaistu jäävesiautomaatti aquaStop-

vesivahinkosuojalla
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus: 346 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 112 kWh/vuosi
• Ovi vasenkätinen, ei vaihdettavissa
• Vesiliitäntä vaatii paineenalennusventtiilin

GS36DBI2V*  easyClean-teräs 2569 €

• Pakastin noFrost – leveys 60 cm, 
 korkeus 187 cm
• 5 pakastuslaatikkoa ja 2 luukullista hyllyä
• Valaistu jääpala-automaatti aquaStop-

vesivahinkosuojalla
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus: 210 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 279 kWh/vuosi
• Ovi oikeakätinen, ei vaihdettavissa
• Vesiliitäntä vaatii paineenalennusventtiilin
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Jääkaappipakastimet

iQ500 iQ500 iQ500

KG39NAX3P  blackSteel  1959 €
KG39NAI36  easyClean-teräs 1819 €

• Jääkaappipakastin – leveys 60 cm, korkeus 203 cm,
 kätisyys vaihdettavissa
• WiFi-valmis, sovitin saatavilla lisävarusteena
• 2 hyperFresh-laatikkoa, joista 1 varustettu 
 0°C-alueella – pidempi säilyvyys
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus jääkaappi: 279 l, pakastin: 87 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 273 kWh/vuosi

WiFi-sovitin: KS10ZHC00

KG36NAX3P  blackSteel  1819 € 
KG36NAI3Q  easyClean-teräs 1669 €
KG36NAW3Q Valkoinen 1599 €

• Jääkaappipakastin – leveys 60 cm, korkeus 187 cm,
 kätisyys vaihdettavissa
• WiFi-valmis, sovitin saatavilla lisävarusteena
• 1 + 2 hyperFresh-laatikkoa – pidempi säilyvyys
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus jääkaappi: 237 l, pakastin: 87 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 260 kWh/vuosi

WiFi-sovitin: KS10ZHC00

KG36NHI32* easyClean-teräs 1929 €

• Jääkaappipakastin – leveys 60 cm, korkeus 187 cm
• Ovi avautuu oikealle, kätisyys ei vaihdettavissa
• Ohjattavissa Home Connect -sovelluksella, 
 2 kameraa jääkaapissa
• 2 hyperFresh-laatikkoa, joista 1 varustettu 
 0°C-alueella – pidempi säilyvyys
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus jääkaappi: 234 l, pakastin: 86 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 258 kWh/vuosi

iQ500 

Katso jääkaappiin 
mobiililaitteellasi.
Jääkaappipakastimen KG36NHI32 
jääkaappiosassa on kamerat, jotta 
voit tarkistaa jääkaapin sisällön, 
missä sitten oletkin.

hyperFresh – mikä hyöty?
Sekä lämpötila että kosteus vaikuttavat 
merkittävästi elintarvikkeiden säilymiseen. 
Olipa kyse vihannesten, kalan tai lihan 
säilyttämisestä, hyperFresh-laatikko pitää 
ne tuoreina, koska säilytysolosuhteet ovat 
optimaaliset.
 
Vähemmän kauppareissuja.
Yksi iso kauppareissu viikossa riittää 
siihen, että kotona on aina jotain tuoretta. 
Se säästää aikaa ja tekee ruoanlaitosta 
joustavampaa.
 
Säästää rahaa.
Ruokaa menee vähemmän hukkaan, koska 
ostokset säilyvät tuoreina paljon pidempään.

39

KG49NAI31 easyClean-teräs 2019 €
KG49NAX3A blackSteel 1889 €

• Jääkaappipakastin – leveys 70 cm, korkeus 203 cm,
 kätisyys vaihdettavissa
• 1 + 2 hyperFresh-laatikkoa – pidempi säilyvyys
• LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin 
 nurkkaan
• Tilavuus jääkaappi: 330 l, pakastin: 105 l
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 
 303 kWh/vuosi

Turva-allas 70 cm: Q8CNPK0070

blackSteel-mallissa 
on integroitu vedin.

easyClean-teräksisessä 
mallissa on pitkä jääkaapin 
kahva

Uutuus
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Pesu- ja kuivauspaketti

iQ300

Pesu- ja kuivauspaketti

iQ700

Kalustepeitteinen pyykinpesukone

iQ700

Kalustepeitteinen kuivaava 
pyykinpesukone

iQ300

Kuivaava pyykinpesukone

iQ500

WI14W540EU*  1309 €

• Täyttömäärä: 8 kg
• Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 
 10 vuoden takuu
• 1400 kierr./min
• powerWash 60
• timeLight – heijastaa ohjelma-ajan lattiaan
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ –D)

WK14D321EU*  1719 €

• Kalustepeitteinen kuivaava pyykinpesukone
• Täysin integroitava
• Täyttömäärä: pesu 7 kg – kuivaus 4 kg, nonstop
• 1400 kierr./min
• Energialuokka: B (asteikolla A–G)

WD14U5O1DN  1709 €

• Yhdistetty pyykinpesukone/kuivausrumpu 10/6 kg
• Mm. Outdoor/Impregnointi, Villa/käsinpesu sekä 
 Superpika 15 -ohjelmat
• Pesee ja kuivaa 1 kg tunnissa 
• Pesee ja kuivaa 6 kg kerralla
• varioSpeed – ohjelma-ajan optimointi täydellisellä 
 pesutuloksella
• 1400 kierr./min
• Energialuokka: B (asteikolla A–G)

WM14W5O9DN Pyykinpesukone 1599 €

• Täyttömäärä: 9 kg
•  Suuri LED-näyttö
• Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 
 10 vuoden takuu
• Mm. Outdoor/Impregnointi-, Villa-, sekä 
 Superpika 15 -ohjelmat
• varioSpeed – ohjelma-ajan optimointi täydellisellä 
 pesutuloksella
•  1400 kierr./min
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ –D)

WT45M28ODN Kuivausrumpu 999 €

• Täyttömäärä: 8 kg
• Lämpöpumppukuivausrumpu
•  Suuri LED-näyttö joka näyttää ohjelmavaiheen
• Automaattisesti puhdistuva 
 selfCleaning-kosteudentiivistin
• Erikoisohjelmia, mm. Villa, Outdoor, Superpika 
 40 ja Paidat
•  Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ –D)

WM14N2O8DN Pyykinpesukone 1009 €

• Täyttömäärä: 8 kg
• Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 
 10 vuoden takuu
•  Suuri LED-näyttö joka näyttää ohjelmavaiheen
• varioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-
 ajan optimointi pesutuloksesta tinkimättä
•  1400 kierr./min
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ –D)

Lue kotiisi täydellinen ympäristö 
pyykkihuollolle. Voit yhdistää 
vapaasti Siemens iQ-sarjan 
pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja 
– ne täydentävät toisiaan sekä 
toiminnoiltaan että ulkonäöltään.

Täydellinen pari.

Pesu ja kuivaus

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi
*150 päivän asiakastyytyväisyystarjous ei koske tätä tuotetta.
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Pyykinpesukone, 
joka pitää yhteyttä.
Voit valita ohjelman ja toiminnot sekä käynnistää 
pyykinpesukoneen Home Connect -sovelluksen avulla.
iDos-toiminnolla varustettu pyykinpesukone annostelee 
nestemäisen pesuaineen automaattisesti. Sensori tunnistaa 
pyykin määrän, tekstiilien tyypin ja likaisuuden. i-Dos 
pyykinpesukone, jossa on Home Connect lähettää jopa 
push-viestin, kun pesuaine on lopussa.

i-Dos 
• Automaattisen annostelun ansiosta 
 aina oikea pesuainemäärä, samalla 
 vedenkulutus laskee jopa 7000 l/vuosi.
• Täytä pesuainetta max. 12 kertaa 
 vuodessa, säästää jopa 12 l 
 pesuainetta vuodessa.
• Täydellinen pesutulos jokaisella 
 pesukerralla.
• Helppo käyttää, säästää energiaa ja 
 ympäristöä. 

Lämpöpumppukuivausrumpu.
Optimaalinen kuivausprosessi vaatii
kahta asiaa: lämpöä, jolla kosteus
haihdutetaan vaatteista ja kylmää 
ilmaa, joka kondensoi kosteuden 
takaisin vedeksi. Lämpöpumppu 
tuottaa molempia innovatiivisen
järjestelmän ansiosta. Kuivausprosessia
valvovat älykkäät sensorit, jotka
varmistavat optimaalisen tuloksen ja 
suorituskyvyn.

Pesu- ja kuivauspaketti

iQ700

Pesu- ja kuivauspaketti

iQ800

WT45W5O9DN Kuivausrumpu 1459 €

• Täyttömäärä: 9 kg
• Lämpöpumppukuivausrumpu
• Suurikokoinen LED-näyttö
• Automaattisesti puhdistuva 
 selfCleaning-kosteudentiivistin
• autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
• Outdoor-ohjelma, villa- ja pikaohjelmat
• Super 40
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ –D)

WMH4Y8S9DN   Pyykinpesukone 2029 €

• Täyttömäärä: 9 kg
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• Korkearesoluutioinen TFT-display 
 touchControl-valitsimilla 
• i-Dos: nestemäisen pesuaineen automaattinen 
 annostelu
• Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 10 vuoden 
 takuu
• Mm. Outdoor/Impregnointi, Superpika 15 
 -ohjelmat
• varioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-
 ajan optimointi pesutuloksesta tinkimättä
• 1400 kierr./min
• Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ –D)

WT4HY779DN   Kuivausrumpu 1689 €

• Täyttömäärä: 9 kg
• Lämpöpumppukuivausrumpu
• Automaattisesti puhdistuva 
 selfCleaning-kosteudentiivistin
• Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen 
 avulla
• autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
• Outdoor-ohjelma, villa- ja pikaohjelmat
• Suuri LED-näyttö touchControl-valitsimilla
• Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ –D)

iQdrive-moottori – 10 vuoden takuu.
Tehokkaassa, pitkään kestävässä ja hiljaisessa 
hiiliharjattomassa moottorissa on kestomagneetti, joten 
kuluminen vähenee. Samalla suorituskyky ja kestävyys 
nousevat kokonaan uudelle tasolle perinteisten 
pyykinpesukoneiden moottoreihin verrattuna.
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Automaattisesti puhdis-
tuva kosteudentiivistin.
Kosteudentiivistin puhdistetaan 
automaattisesti kuivaamisen 
aikana, jotta kuivausrumpu pysyy 
energiatehokkaana kuivauskerrasta 
toiseen. 

Outdoor/impregnointi.
Outdoor/impregnointiohjelmalla 
tekniset tekstiilit, kuten GORE-TEX® 
voidaan puhdistaa ja käsitellä hetkessä.
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Haasta studioLine 150 päivän ajan. Jos 
studioLine-kodinkone ei vastaa odotuksiasi, voit 
palauttaa sen ja saat rahasi takaisin (rahtikulut
vähennetään). Sinun tulee rekisteröidä tuotteesi 
My Siemens -palvelussa.

Inspiraatiota. Annamme vinkkejä ja 
inspiraatiota, jotta voit hyödyntää studioLine-
tuotteitasi täysimääräisesti.

Kaikki samasta paikasta. My Siemens- 
palvelusta saat kaikki tuotteitasi varten: 
käyttöohjeet, hoito-ohjeet, lisävarusteet ja 
varaosat. Nopeaa ja helppoa.

Huolto, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä. 
Siemens-kodinkoneet tarjoaa luotettavaa 
huoltopalvelua, johon asiakkaat ovat erittäin 
tyytyväisiä. 

studioLine

150
päivää

VIP

VIP-numero

Inspiraatio

Tarjous

Kaikki yhdessä 
paikassa

10%
alennus, e-shop

Koko vuoden

VIP-numero. Saat suoran puhelinnumeron 
asiantunteville tuoteneuvojillemme, jotka 
tuntevat Siemens-tuotteesi paremmin kuin 
kukaan muu.

Ainutlaatuisia tarjouksia. My Siemens 
-jäsenenä saat uutiskirjeemme, joka
sisältää Siemens eShop -tarjouksia sekä
ajankohtaisia ruokaohjeita.

10 % alennus eShopista. Kun olet jäsen
ja rekisteröinyt Siemens-kodinkoneesi,
saat eShopista 10 % alennusta varusteista,
varaosista ja puhdistus- ja hoitoaineista.

My Siemens -jäsenenä saat seuraavat edut.

Siemens studioLine 150 päivän asiakastyytyväisyystarjouksen ehdot.
Siemens studioLine 150 päivän asiakastyytyväisyystarjous koskee vain 
Siemens studioLine -konseptin kodinkoneita. Näet kaikki Siemens studioLine 
-kodinkoneet täältä siemens-home.bsh-group.com/fi/studioline. 

Jotta tarjous on voimassa, sinun tulee rekisteröidä itsesi sekä Siemens 
studioLine-kodinkoneesi My Siemens – palveluun viimeistään 14 päivän kuluttua 
ostosta tai mikäli tuotteiden toimitus on myöhemmin, viimeistään 30 päivän 
kuluessa toimituksesta. Jotta voit hyödyntää asiakastyytyväisyystarjouksen, 
sinun täytyy palauttaa kodinkone 150 päivän kuluessa tuotteen 
vastaanottamisesta. 

Kodinkoneen on oltava ostettu ja maksettu kokonaan online- tai fyysisessä 
keittiökalustemyymälässä Suomessa. Siemens studioLine 150 päivän 
asiakastyytyväisyystarjous ei koske kodinkoneita, jotka sisältyvät uusiin taloihin 
tai asuntoihin. 150 päivän asiakastyytyväisyystarjous koskee vain kuluttajia, 
ei elinkeinonharjoittajia. Asiakastyytyväisyystarjous ei koske kodinkoneita, 
jotka ovat vioittuneet käyttövirheen (ei teknisen, ostohetkellä olemassa olleen 
vian) seurauksena. Tyytyväisyystarjous ei koske lisätarvikkeita. Sinun täytyy 
säilyttää lasku ja kuitti maksusuorituksestasi ja esim. rahtikirja, josta selviää 
palautettavan tuotteen toimituspäivä, jos haluat palauttaa kodinkoneen. 

Rekisteröinnin yhteydessä luot ensin oman My Siemens -tilin, minkä jälkeen 
kirjaudut sisään ja rekisteröit Siemens studioLine -kodinkoneesi. Voidaksesi 
palauttaa kodinkoneen sinun tulee täyttää palautuslomake ja ladata kuitti 
maksusuorituksestasi ja esim. rahtikirja, josta selviää palautettavan tuotteen 
toimituspäivä My Siemens -jäsensivullesi. Tämän jälkeen saat palautus- ja 
pakkausohjeet sähköpostiisi. Pakkaa kodinkone niin, että se ei vaurioidu 
kuljetuksen aikana. Palautettavan kodinkoneen on oltava täysin toimiva ja 
puhdas. Palautustapauksessa Schenker noutaa kodinkoneesi. Sinun tulee 
huolehtia itse mahdollisesta kodinkoneen asennuksen irrottamisesta. 

Kun palautuksesi on vastaanotettu, maksamme rahat takaisin ilmoittamallesi 
pankkitilille, palautuskulut vähennettynä, 4–8 viikon kuluessa. Siemens 
studioLine 150 päivän asiakastyytyväisyystarjous ei sisällä palautuksen 
toimituskuluja, joten sinun täytyy maksaa palautuskuluja 50 euroa tuotetta 
kohden. Vähennämme tämän summan ostohinnasta rahojen palautuksen 
yhteydessä.

Huomaa, että mikäli haluat palauttaa kodinkoneen myymälän ilmoittamien 
vaihtoa ja avointa kauppaa koskevien ehtojen mukaan, ota yhteyttä myymälään. 
Siemens studioLine 150 päivän asiakastyytyväisyystarjous ei rajoita normaalia 
tuotetakuutasi eikä vaikuta kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiisi.

Tuotteet, jotka ovat tässä esitteessä merkitty *, sekä lisävarusteet eivät kuulu 
studioLine-valikoimaan ja niitä ei koske 150 päivän asiakastyytyväisyystarjous.

Voit milloin tahansa poistaa My Siemens -sivustolle rekisteröimiäsi 
kodinkoneita tai koko My Siemens -tilin. Jos tarvitset apua, voit aina ottaa 
meihin yhteyttä. Jos sinulla on kysyttävää Siemens studioLine 150 päivän 
asiakastyytyväisyystarjouksesta, soita meille numeroon 0207 510 715* (valitse 
4, jotta pääset kuluttajapalveluun).

Home Connect -ehdot.
Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Lisätietoja Home 
Connectista on osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi. Home Connect 
on saatavana vain tietyissä maissa. Home Connectin käyttämistä varten sinun 
on luotava käyttäjätili ja annettava tietosi yrityksen Home Connect GmbH 
ylläpitämään rekisteriin. Sovellus on englanninkielinen ja ladattavissa ilmaiseksi 
Google Play -kaupan tai App Storen kautta.

My Siemens – enemmän kaikkea.

* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
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Ilmankierto. 
Kalusteisiin sijoitettavat kodinkoneemme tuottavat lämpöä, minkä vuoksi 
ne vaativat riittävän ilmankierron pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Keittiön 
linjojen ja muotoilun säilyttämiseksi olemme valinneet ilmankierron toteutuvan 
pitkin kaappien taustoja. Ilmaa pitää päästä myös sisään, että sitä voi päästä 
ulos, ja koska lämmin ilma nousee ylöspäin, tulisi kalusteisiin sijoitettavien 
laitteiden saada sisääntuleva ilma sokkelista, josta se pääsee nousemaan 
taustaa pitkin kaapin yläosaan.

Asennusohjeet ja mittapiirrokset.

Tuuletusaukko vähintään 250 cm2

Ilmankierto min. 18 x 560 mm

(Mitat mm)

Leveys 60, 70 ja 80 cm: Ilmankierto min. 20 x 550 mm.
Leveys 90 cm: Ilmankierto min. 20 x 820 mm. 

Jääkaappi tai pakastin pöytätason alla. 
Kaikki ilmankierto: 200 cm² sokkelissa

Kalusteuunit, kompaktiuunit ja mikroaaltouunit

Kalustepeitteiset kylmälaitteet

Mikroaaltouuni yläkaapissa Induktiokeittotaso laatikoston tai uunin yläpuolella

Ylitys ylhäällä:
Asennussyvennys 362 = 6 mm
Asennussyvennys 365** = 3** mm

Ylitys alhaalla: = 14 mm

min. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18
Ilmastointiaukko on jätettävä.1

Laatikko

20
1

min. 65 min.  45

maks.
2200

Mitat mm

Tuuletus 
sokkelissa
min. 200 cm2

Tuuletusaukko 
vähintään 
200 cm2

560 suos.
min. 550

min.
560

1772+8

Tuuletus sokkelissa
min. 200 cm2

Tarvitaan
välipohja

Tuuletusaukko 
vähintään 
min. 
200 cm2

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548
min.
550

820
870*

* Muunneltava sokkeli/
 jalustakorkeus

Paikka sähköliitännälle sivulla oikealla tai
vasemmalla laitteen vieressä. 

Ilmastointiaukko on jätettävä

Kalusteeseen 
asennettava 
liesi/
kalusteeseen 
asennettava 
uuni

20
1

1

min.
 45

Tuuletusaukko sokkelissa vähintään 50 cm².

590

35

Tuuletusaukko
vähintään 250 cm2

min.

Tuuletusaukko 
sokkelissa 
vähintään 50 cm2

Ilman
takaseinää

35

Tuuletusaukko 
sokkelissa 
vähintään 50 cm2

min. 550

(min. 575
max. 597)

35

35

* Koskee 
myös 
vapaasti 
sijoitettavia 
kylmälaitteita

*

Tuuletusaukko sokkelissa 
vähintään 50 cm².
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Lyhyt yhteenveto asennusmitoista.
Yksityiskohtaisten ja tuotekohtaisten 
tietojen tarpeessa vieraile 
kotisivuillamme siemens-home.bsh-
group.com/fi, josta löydät tuotetietoa 
mittapiirroksiin ja asennusmittoihin 
liittyen.

*25 ecoClean-uuneissa

Keittiöosa (mitat cm)

Sähköasennuskaavio

Kalusteuunit iQ500 ja iQ700

Asennus keittotason yhteyteen. 

 Upotussyvyys katso  
keittotason mittapiirustus 

 Etäisyys min.: 
Induktiokeittotaso: 5 mm 
Kaasukeittotaso: 5 mm 

 

7,5

m
in

. 6
00

577

19,5

maks. 
45

min.
550min. 600+4

min. 
20

560+8

405

535

577

595

594 548

19,5

maks. 
487,5

7,5

18

595

548

min. 550

Tuuletus sokkelissa 
min. 50 cm2

maks. 
 45

19,5
405

595 535

595 548

35

560+8

35585+10

Keittotason  
tyyppi

Induktiokeittotaso

freeInduction

Kaasukeittotaso

37 mm*

47 mm

30 mm

38 mm

48 mm

38 mm

pinta-asennus samantasoinen

Työtason 
minimivahvuus

Laitteen asennus keittotason alle vaatii 
seuraavat etäisyydet pöytätason yläreunan 
ja uunipaneelin yläreunan välille (vastaa 
usein pöytätason paksuutta).

*30 mm asennettaessa iQ500-uuni 
induktiokeittotason alle

Kalusteuunit iQ700 – uunin asennus keittotason alle

*

 105-
110

 

15 15 15 10 15 

 

 

 

*

Keittiöosa (mitat cm)    

Kaasuliitäntä laitteeseen

Laitteelle on aina oltava
olemassa kaasuliitäntä

Kupumallinen liesituuletin 
etäisyys min 55 keittotasoon,
65 kaasukeittotasoon 

Poikkeuksena ovat ks. alla  

Ulosvedettävä 
liesituuletin etäisyys min 
43 keittotasoon
65 kaasukeittotasoon 

*Pistoke 5 mm 
pöytätason alla, 
oikealla puolella. 

= Pistorasia

= Lieden pistorasia

 

KylmälaiteKalusteisiin 
sijoitettava uuni, 
höyryuuni, 
mikroaaltouuni 
ja/tai yhdistelmäuuni 
asennettuna 
kalusteisiin 
päällekkäin.

Kalusteisiin 
sijoitettava uuni 
tai yhdistelmäuuni 
sijoitettuna korkeaan 
kaappiin. 
Lämpölaatikko 
uunin alapuolella.    

Kalusteisin 
sijoitettava 
yhdistelmäuuni 
voidaan sijoittaa 
keittotason alle.   

Kalusteisiin 
sijoitettava uuni 
ja keittotaso 
yläpuolella.

Kuvun tai kaapin sisään 
sijoitettava liesituuletin 
etäisyys 
min 65 keittotasoon   

Tuuletin 
min 65

*570 mm 
iQ500-uuneissa

*

(Mitat mm)
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Varmista riittävä tila paneelin avautumiselle, koskee kaikkia uuneja, 
joissa on joko pulseSteam- tai fullSteam -höyrytoiminnot.

Varmista riittävä tila paneelin avautumiselle, koskee kaikkia uuneja, 
joissa on joko pulseSteam- tai fullSteam -höyrytoiminnot.

Kalusteisiin sijoitettavat höyryuunit Kompaktiuunit höyrytoiminnoilla

Kompaktiuunit iQ700

Mikroaaltouunit iQ700

Vakumointi-, lämpö-, 
ja säilytyslaatikot

min. 2

min. 2

Tila kahvalliselle 
kalusteovelle
tai työtasolle

19,5

Kalusterungon 
etureuna

Yksityiskohta A

19,5

maks. 
487,5

Yksityiskohta A

7,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

18

595

548 min. 2

min. 2

Tila kahvalliselle 
kalusteovelle
tai työtasolle

19,5

Kalusterungon 
etureuna

Yksityiskohta A

7,5

maks. 
347,5

Yksityiskohta A

19,5

55 65
700

51015

300

0
75

0

13

455

548

Mitat mm

19,5

maks. 
347,5

7,5

13

455

548

Asennus keittotason yhteyteen. 

Upotussyvyys ks. 
keittotason mittapiirros 

Etäisyys min.:
Induktiokeittotasoon: 5 mm
Kaasukeittotasoon: 5 mm

7,5

m
in

. 4
60

442

Ylitys ylhäällä:
Asennussyvennys 362 = 6 mm
Asennussyvennys 365** = 3** mm

Ylitys alhaalla: = 14 mm

min. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18

min. 550 35

560+8

140

594

130

542

590+5

min. 550

Takaseinä 
avoin

19,5

594

560+8

382

318

45

380+2

600

Induktiokeittotaso

freeInduction

Kaasukeittotaso

42 mm

52 mm

32 mm

Keittotason  
tyyppi

pinta-asennus samantasoinen

Työtason 
minimivahvuus

43 mm

53 mm

43 mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason  
alapuolelle, on otettava huomioon seuraava 
työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien 
alarakenne).

maks. 
45

min. 460
min.
550

min. 20

19,5

560+8

405

407442455

594 548

min. 550

Tuuletus sokkelissa 
min. 50 cm2

maks. 
45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

35

442

450+5

min. 
560+8

min. 18min. 300

Takaseinä 
avoin

19,5

362-365

600

594

382

318

(Mitat mm)
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a. Leveys 60 cm: 602, leveys 70 cm: 702 
b. Leveys 60 tai 70 cm: 560+2

Plano-asennus – 60 cm Plano-asennus – 80 cm Plano-asennus – 90 cm

Mikroaaltouunit iQ500 Kalusteisiin sijoitettavat 
espressoautomaatit

Induktiokeittotasot

Liesituulettimet – kaikki mittapiirrokset löytyvät osoitteesta siemens-home.bsh-group.com/fi

min.
50

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni
 tarvittaessa enemmän; 
 ks. uunin mittavaatimukset

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

**51

a520

490-500+2
-0

b +2
-0

min.
50

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

750-780+2

**51

812

23
29

520

518

490-500+2
-0

-0

lisätietoja uunin mittapiirroksista

b

min.
50

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 20

min. 50

min. 600

880+2

**51

912

23
29

520

857

490-500+2
-0

-0

min. 400

Kahvi- ja vesisäiliö otetaan 
eteenpäin pois paikoiltaan.
Suositeltava asennuskorkeus 95–145 cm.

455

594

558
356

19

449

560+8
450+2

35

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Viiste maks.1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Viiste maks.1

6,5 +0,5

R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

572512

576±1

560+2

50
0+2

51
6±1

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Viiste maks. 1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Viiste maks. 1

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518

23
29

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Viiste maks. 1

R 10

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

892512

896±1

880+2

50
0+2

51
6±1827

23
29

* Minimietäisyys 
 asennusaukosta seinään
** Upotussyvyys
*** Kun alapuolella on uuni min. 30,
 tarvittaessa enemmän; ks. uunin
 mittavaatimukset

*min. 40

***min. 30

min. 600min. 50

Viiste maks. 1

R 10

6,5 +0,5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

892512

896±1

880+2

50
0+2

51
6±1827

23
29

Leveys 60 cm och 70 cm Leveys 80 cm Leveys 90 cm

min. 3 min.3

Mikroaaltouuni
Asennus kulmaan

b. inductionAir asennusaukko: 780+2

min. 300

    380    +2   382

1

1

(Mitat mm)
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inductionAir – keittotasot liesituulettimella

Lisävaruste hormiasennukseen, 
adapteri litteään putkeen. 
HZ381401 – pakettiin sisältyy: 
1. Sovitin 95 x 220 mm 
 ilmanohjauskanavaan
2. 90° jakaja
3. Sovittimet (3 kpl) eri syvyisille 
 työtasoille aina 750 mm saakka

1

2

3

n Yksikön näkyvä leveys 812 mm
n Asennusaukon leveys 780 mm
n Kaappisuositus vähintään 800 mm Ilmankierto sokkelissa min. 700 cm2

cleanAir-moduuli

 

min.
100

205

790-
1040

110

595

655

Normaalikorkuiset astianpesukoneet 60 cm Korkeat astianpesukoneet 60 cm
joissa on varioHinge

70/30 -jako 60/40 -jako

Normaalikorkuiset astianpesukoneet 45 cm

Jää- tai pakastinkaappi*

Kalustepeitteiset astianpesukoneet

Kalustepeitteiset kylmälaitteet

Jääkaappi tai pakastin 
työtason alla

Kalustepeitteinen 
pyykinpesukone

Kalustepeitteinen kuivaava 
pyykinpesukone

558

1772

618

1101

646

611

545

170
220*

100
150*

17

818
868*

600
598

548
min.
550

820
870*

* Muunneltava sokkeli/
 jalustakorkeus

170
220*

100/150*
30-85

600
580

100/150*

Paikka sähköliitännälle sivulla oikealla tai
vasemmalla laitteen vieressä. 
Ilmankierto sokkelissa. 

maks. 598

A

338,6

30

574

202

Z

19

818+12
820

25

595 584

186

413

Z

A

541

1772

702

1012

733

694

545 545 558

1772

1749

1743

maks. 220
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

min. 90
maks. 220

81
5-

87
5

min.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

* softClose-saranalla
 kalusteoven
 maksimipaino: 22 kg

*min. 40

min. 20

min. 600

min. 800

min.
50

min. 50

-0

-0

**198

812520

780+2
490-500+2

Kierrätysmoduulille  
tai poistoilmalle  
varattu alue.

Tarkka sijainti määräytyy 
pöytälevyn syvyyden  
mukaan.

* Vähimmäisetäisyys 
 keittotason  

asennusaukon  
reunasta seinään

** Asennussyvyys

Korkeat 
astianpesukoneet
a) 865–925
b) 705–775
c) 865–925

(Mitat mm)

min. 90
maks. 220

65
5-

72
5

81
5-

87
5

81
5-

87
5 min.

550

100

598

89

53

550
600a)

b) c)

Kalusteoven maksimipaino: 
8,5 kg, korkearunkoinen: 10 kg

Kalusteoven 
maksimipaino:
11 kg

Kalusteoven 
maksimipaino:
7,5 kg
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BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija.

BSH Kodinkoneet Oy
PL 133 
00210 Helsinki 
Puh. 0207 510 700*

siemens-home.bsh-group.com/fi

Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Lisätietoja Home Connectista 
on osoitteessa siemens-home.bsh-group.com/fi. Home Connect on saatavana vain tietyissä 
maissa. Home Connectin käyttämistä varten sinun on luotava käyttäjätili ja annettava 
tietosi yrityksen Home Connect GmbH ylläpitämään rekisteriin. 

* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.


