2019 Solo ve
Küçük Ev Aletleri
Ürün Kataloğu
siemens-home.bsh-group.com/tr
1. Basım

Gelecek evinizde.
Siemens Ev Aletleri
/SiemensHomeTurkiye

444 66 88
3

Yenilikçi teknolojilerle
tanışın: iSensoric
Akıllı yazılım ve yenilikçi sensör teknolojisiyle donatılan göz alıcı
tasarımlar Siemens ile evinizde.
Çağın ötesinde bir deneyim sunan Siemens Ankastre Ürünlerinin
heyecan verici özellikleri keşfedilmeyi bekliyor.
Yemeklerin tam da istenilen kıvamda pişmesini sağlayan
cookingSensor Plus teknolojisi ile ateşin kontrolünü elinize alın.
brilliantShine teknolojisinin, parlaklığı ilke edinen 4 yenilikçi
programı; Zeolith®-Kurutma, Shine & Dry, Narin Bardak Koruma
Sistemi ve Bardak 40°C ile her zaman göz alıcı bulaşıklar.
Yenilikçi sensör teknolojisiyle fırınınızın içindeki nem miktarını
ölçerek, pişmekte olan hamur işlerinin pişip pişmediğini anlayan
bakingSensor ile lezzetin üst sınırı evinizde.
Özel sürgü sistemi ve ayarlanabilir hassas sensörleriyle gıdaların
kuru kalmasını sağlarken, tüketim ömrünü iki kata kadar uzatan
hyperFresh Plus teknolojisi ile hayatınıza tazelik katın.
iAroma teknolojisinin eşsiz donanımları; seramik öğütücüsü,
optimal demleme ısı ayarı, akıllı su pompası, doğru basınç ayarı ve
yüksek kalitede demleme ünitesi ile profesyonel ellerden çıkmış
kahve lezzeti ile tanışın.
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iQ700

iQ500

iQ300

iQ100

Olağanüstü tasarımlara katılan zekayla
daha da göz alıcı hale gelen Siemens
zarafetiyle daha premium bir dünya.

Üstün Siemens teknolojisiyle
donatılmış eşsiz tasarımlarla
sıradanlıktan uzak bir dünya.

İşlevselliğe eklenen tasarımsal
dokunuşlarla fark yaratan Siemensler
ve keyfi çıkarılmaya hazır bir dünya.

Her defasında mükemmel sonuçlara
ulaştıran Siemens kalitesiyle daha
yaşanılır bir dünya.
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Fırınlar

Fırınlar
45 cm fırınlar
Sıcak tutma çekmeceleri
60 cm fırınlar
90 cm fırın
Mikrodalga fırınlar
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Kahve
Makineleri

Tam Otomatik Kahve Makineleri

21-23

Ocaklar

Ocaklar
Sert cam ocaklar
Cam seramik ocaklar
Gazlı ocaklar
Radyan ocaklar
İndüksiyonlu cam seramik ocaklar
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Davlumbazlar

Davlumbazlar
Ada tipi davlumbazlar
40 - 90 cm davlumbazlar
Duvar tipi davlumbazlar
60 - 75 - 90 cm davlumbazlar
Gömme ve sürgülü aspiratörler

Bulaşık
Makineleri

Soğutucular

Sıradanlıktan uzak işlevsellik
ve göz alıcı tasarımlar Siemens
teknolojisiyle evinizde.
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Çamaşır
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Cesaret isteyen tarifler
artık her günün menüsü:
Siemens ankastre fırınlar

Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed

varioSpeed

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı.
Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve
ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma
seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme
süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.

%100 tat, %50‘ye varan zaman tasarrufu:
varioSpeed ve coolStart
varioSpeed

coolStart

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı.
Entegre mikrodalga sadece çözdürme ve
ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma
seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme
süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.
Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle
ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanabilir. Zamandan
ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.

Dışı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma:
pulseSteam

Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam:
coolStart
coolStart

e
Sıcak hava eco.

Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji
kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son
veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart
özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor.
Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini
sağlıyor.

pulseSteam

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine
düzenli su buharı verilmesi sayesinde
leziz ve pratik menüler hazırlamak artık
daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır;
dışı çıtır kabuk, içi sulu ve güzel kalır.

Yemekler daha leziz ve daha sağlıklı:
fullSteam
fullSteam

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı
pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay.
Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini
muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin
doğal renginin korunmasını sağlar.

%100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi:
Sıcak hava eco
Fırınında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf
etmek isteyenler için, Siemens’in yenilenmiş
Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini
düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel
pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı
ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli
Sıcak hava eco’yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.

Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus
33 kademeli
kademeli
teleskobik
teleskobik raf
raf

3 kademeli
teleskobik raf
Plus

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus’ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve
üniversal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus‘ta, teleskobik
ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.

Ankastre Fırınlar

Ankastre Fırınlar

45 cm Ankastre Fırınlar

CD 634 GBS 1

Sıcak Tutma Çekmeceleri ve 60 cm Ankastre Fırın

iQ700

CM 656 NBS 1

cookControl
Plus

ecoClean Plus

Mikrodalga

coolStart

TFTdokunmatik
ekran

iQ700

coolGlass

softMove

fullSteam

Çocuk kilidi

'ENIÝLIK

iQ700

45
varioSpeed

4D sıcak hava

pulseSteam

'ENIÝLIK

60
TFTdokunmatik
ekran

varioSpeed

4D sıcak hava

softMove

Mikrodalga

• Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt
Ankastre Fırın
• 4 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, ön ısıtma
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• varioSpeed
• TFT dokunmatik ekran
• cookControl Plus
• softMove
• Kapanabilir LED aydınlatma
• Elektronik saat

• ecoClean Plus
• Arka panel, yan duvarlar ve tavan
ecoClean
• softClose + softOpen

varioSpeed

'ENIÝLIK

• Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi
• 64 adet espresso ﬁncanı ya da 26 cm‘lik
12 adet tabak kapasitesi
• 140 mm yükseklik

• Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi
• 64 adet espresso ﬁncanı ya da 26 cm‘lik
12 adet tabak kapasitesi
• 140 mm yükseklik

cookControl
Plus

iQ700

roasting
Sensor

Mikrodalga

TFTdokunmatik
ekran

pulseSteam

activeClean®

4D sıcak hava

bakingSensor

• Buhar ve Mikrodalga Fonksiyonlu
Ankastre Fırın
• 13 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt
ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma
eco, ön ısıtma, yoğun ısı, sıcak tutma,
dondurulmuş ve pizza ürün kademesi,
düşük sıcaklıkta pişirme, kurutma
• Home Connect
• Mikro dalga ve pulseSteam fonksiyonları
• Roasting ve Baking sensörleri
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• TFT dokunmatik ekran
• cookControl Plus
• Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon,
fermantasyon
• 1 seviye teleskop
• Kapanabilir LED aydınlatma

• activeClean
• softClose + softOpen

• softClose + softOpen

-

AKSESUARLAR
• 1 ızgara, 1 üniversal tepsi

• 1 ızgara, 1 üniversal tepsi

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
-

DİĞER ÖZELLİKLER
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HN 678 G4S 6

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

AKSESUARLAR

• 38 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
455 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
450-455 x 560-568 x 550

iQ700

60

'ENIÝLIK

-

• 1 l ebadında delikli buhar tenceresi
• 1 l ebadında deliksiz buhar tenceresi
• 1 temizleme süngeri

BI 630 CNS 1

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt
Ankastre Fırın
• 12 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, sıcak
hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma,
alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük
sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin
dondurulmuş ürün kademesi
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• varioSpeed
• TFT dokunmatik ekran
• cookControl Plus
• softMove
• 1 seviye teleskobik tepsi sistemi
• Elektronik saat
• Kapanabilir LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• softClose + softOpen
• Tümüyle cam iç kapak

iQ700

Eviniz bu
uygulamada.

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Buharlı Ankastre Fırın
• 4 pişirme programı: %100 buhar,
tazeleme/ısıtma, mayalama, buz çözme
• TFT dokunmatik ekran
• fullSteam fonksiyonu
• softMove
• cookControl Plus
• Halojen aydınlatma
• Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon,
fermantasyon, buz çözme, %100 buharla
basınçsız pişirme

BI 630 CNW 1

cookControl
Plus

45
TFTdokunmatik
ekran

CM 633 GBS 1

-

DİĞER ÖZELLİKLER
• 45 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
455 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
450-455 x 560-568 x 550

• 45 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
455 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
450-455 x 560-568 x 550

• 24 kg iç kapasite
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
140 x 595 x 548
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
140 x 560 x 560

• 24 kg iç kapasite
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
140 x 595 x 548
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
140 x 560 x 560

• 67 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550
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Ankastre Fırınlar

Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Fırınlar

HS 636 GDS 1

60 cm Ankastre Fırınlar

iQ700

HM 656 GNS 1

cookControl
Plus

pizza
fonksiyonu

fullSteam

4D sıcak hava

pulseSteam

'ENIÝLIK

HB 676 G5 S 6

Eviniz bu
uygulamada.

Mikrodalga

60

60
'ENIÝLIK

ecoClean Plus

iQ700

60
TFTdokunmatik
ekran

varioSpeed

4D sıcak hava

coolStart

'ENIÝLIK

iQ700

cookControl
Plus

60
activeClean®

4D sıcak hava

pizza
fonksiyonu

TFTdokunmatik
ekran

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Buharlı Ankastre Fırın
• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• pulseSteam
• roastingSensor Plus
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• TFT dokunmatik ekran
• Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar,
rejenerasyon, fermantasyon, çözülme
• Kapanabilir LED aydınlatma

• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• Home Connect
• cookControl Plus
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• TFT dokunmatik ekran
• 3 seviye teleskobik tepsi rafı

• ecoClean Plus
• Arka panel, tavan ve yan duvarlar
ecoClean
• softClose + softOpen

• activeClean
• softClose + softOpen

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
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'ENIÝLIK

HB 655 GNS 1

iQ700

ecoClean Plus

A

+

Enerji

60

e
4D sıcak hava

Sıcak hava eco.

coolStart

activeClean®

'ENIÝLIK

A
Enerji

60
4D sıcak hava

ecoClean Plus

cookControl
Plus

TFTdokunmatik
ekran

'ENIÝLIK

A

+

Enerji

max.
40 °C

e
4D sıcak hava

Sıcak hava eco.

coolStart

coolGlass

• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• cookControl Plus
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• TFT dokunmatik ekran

• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• cookControl Plus
• TFT dokunmatik ekran
• Elektronik saat
• 2 seviye teleskobik tepsi rafı

• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• cookControl Plus
• TFT dokunmatik ekran
• Elektronik saat
• 1 seviye teleskobik tepsi rafı

• 67 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550

• 71 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550

• activeClean
• softClose + softOpen

• ecoClean Plus
• Arka panel, yan duvarlar ve tavan
ecoClean
• softClose + softOpen

• ecoClean Plus
• Arka panel, yan duvarlar ve tavan
ecoClean
• softClose + softOpen

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

• 71 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550

• 71 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550

AKSESUARLAR

DİĞER ÖZELLİKLER
• 71 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550

iQ700

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

AKSESUARLAR
• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara,
1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar
tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar
tenceresi

HB 656 GHW 1

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Mikrodalga Fonksiyonlu Ankastre Fırın
• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• varioSpeed
• cookControl Plus
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• TFT dokunmatik ekran
• softMove
• Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar,
rejenerasyon, fermantasyon, çözülme
• Kapanabilir LED aydınlatma
• 1 seviye teleskobik tepsi rafı

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• ecoClean Plus
• Arka panel ecoClean
• softClose + softOpen

iQ700

cookControl
Plus

A
Enerji

HB 675 GBS 1

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

DİĞER ÖZELLİKLER
• 71 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550
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Ankastre Fırınlar
60 cm Ankastre Fırınlar

HB 634 GBS 1

iQ700

HB 557 JYS 0 T

iQ500

Çocuk kilidi

ecoClean Plus

60
'ENIÝLIK

HB 557 JYW 0 T

A

+

Enerji

max.
40 °C

coolStart

coolGlass

Sıcak hava eco.

softClose

Halojen
aydınlatma

ecoClean Plus

Geniş alanlı
ızgara

Halojen
aydınlatma

3D hotAir Plus

Alt ısıtma

3D hotAir Plus

pizza
fonksiyonu

A

e
4D sıcak hava

fastPreheat

Çocuk kilidi

3D hotAir Plus

Enerji

iQ500

softClose

ecoClean Plus

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 11 pişirme programı: Sıcak hava eco,
4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük
yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma,
alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön
ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş
ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta
pişirme
• 4D hotAir: Esnek raf seçimi
• softMove
• TFT dokunmatik ekran

Yemeğiniz piştiğinde
durur, lezzeti maksimumda
korur: bakingSensor

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• softMove
• Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
• 3D hotAir Plus

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
• 3D hotAir Plus

• softClose
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

• ecoClean Plus üst panel, yan panel, arka
panel
• softClose
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

bakingSensor

Yenilikçi teknolojisiyle fırınınızın içindeki
nem miktarını otomatik olarak ölçerek,
pişmekte olan hamur işlerinin pişip
pişmediğini anlayan akıllı sensörler:
bakingSensor

Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum
kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik
ekran, TFT dokunmatik ekran Plus
TFT- ekran

TFTdokunmatik
ekran

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı;
geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en
iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı
ve yeni menüsü ayarlamalarda kolaylık sağlar.
Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik
ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus’la kolayca
sağlayabilirsiniz.

• ecoClean Plus
• Arka panel ecoClean
• softClose + softOpen

AKSESUARLAR
• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

TFTdokunmatik ekran
Plus

Fırınınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®
Artık eski usullerle fırın temizlemeye paydos. Fırınınız activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan
özel kaplama sayesinde kendi kendini temizler.
activeClean®

En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: activeClean® işlevli
Özel bir kaplamayla fırınınızın yüksek ısıya karşı duyarlılığı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme
özelliğini tamamlayan bir işlemdir.
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DİĞER ÖZELLİKLER
• 71 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
585-595 x 560-568 x 550
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Ankastre Fırınlar

Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Fırınlar

HB 134 FEW 0 T

Çocuk kilidi

fastPreheat

Halojen
aydınlatma

Alt ısıtma

3D hotAir Plus

A
Enerji

iQ300

HB 534 FER 0 T

Çocuk kilidi

pizza
fonksiyonu

3D hotAir Plus

Enerji

HB 134 FES 0 T

Çocuk kilidi

fastPreheat

Alt ısıtma

3D hotAir Plus

pizza
fonksiyonu

Halojen
aydınlatma

Enerji

iQ300

fastPreheat

Alt ısıtma

3D hotAir Plus

pizza
fonksiyonu

Halojen
aydınlatma

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

• ecoClean Plus arka panel
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

• ecoClean Plus arka panel
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava
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Alt ısıtma

3D hotAir Plus

HB 013 FBS 2T

A

A
Enerji

iQ300

pizza
fonksiyonu

Çocuk kilidi

fastPreheat

Halojen
aydınlatma

Alt ısıtma

3D hotAir Plus

pizza
fonksiyonu

Enerji

Geniş alanlı
ızgara

3D hotAir Plus

Çocuk kilidi

iQ100

Halojen
aydınlatma

3D hotAir Plus

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• Teleskobik raf sonradan takılabilir
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• Teleskobik raf sonradan takılabilir
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

• 6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma,
sıcak hava dolaşımlı ızgara, çözme
konumu, hassas sıcak hava, vario büyük
alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

• ecoClean Plus arka panel
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

• ecoClean Plus arka panel
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

• 66 l geniş iç hacim
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

AKSESUARLAR

DİĞER ÖZELLİKLER
• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

Halojen
aydınlatma

HB 114 FBV 0 T

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

AKSESUARLAR
• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

fastPreheat

iQ300

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst
ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza
konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma,
çözme konumu, hassas sıcak hava, vario
büyük alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
• 3D hotAir Plus

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• ecoClean Plus arka panel
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C
• Çubuk tutamak

HB 514 FBR 0 T

Çocuk kilidi

A

A
ecoClean Plus

iQ300

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

DİĞER ÖZELLİKLER
• 66 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550
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Ankastre Fırınlar

Ankastre Fırınlar

60 cm Ankastre Fırınlar

60 - 90 cm Ankastre Fırınlar ve Mikrodalga Fırın

HB 013 FBS 0T

A
Enerji

Geniş alanlı
ızgara

3D hotAir Plus

Çocuk kilidi

iQ100

Halojen
aydınlatma

HB 013 FBW 0T

A
3D hotAir Plus

Enerji

iQ100

HB 010 FBR 0T

iQ100

60
Geniş alanlı
ızgara

3D hotAir Plus

Çocuk kilidi

Halojen
aydınlatma

3D hotAir Plus

Halojen
aydınlatma

3D hotAir Plus

Geniş alanlı
ızgara

fastPreheat

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma,
sıcak hava dolaşımlı ızgara, çözme
konumu, hassas sıcak hava, vario büyük
alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

• 6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma,
sıcak hava dolaşımlı ızgara, çözme
konumu, hassas sıcak hava, vario büyük
alanlı ızgara
• 3D hotAir
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• Çevirmeli düğmeler

• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C

• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava
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Geniş alanlı
ızgara

altáÎSÎTMA

3D hotAir Plus

Çocuk kilidi

fastPreheat

Halojen
aydınlatma

lightControl

varioClip rail

Hotair

iQ500

pizza
fonksiyonu

coolGlass

3D hotAir Plus

BE 634 LGS 1

LED
aydınlatma

Mikrodalga

iQ700

cookControl

• 5 pişirme programı: 3 boyutlu sıcak hava,
büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara
dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma
• Optimal ısı dağılımı
• Manuel hızlı ısıtma
• Soğuk hava fanı
• 3D hotAir Plus

• 10 pişirme programı: 3D sıcak hava,
alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımı, sıcak
hava dolaşımlı ızgara, büyük alanlı ızgara,
küçük alanlı ızgara, pizza konumu-yoğun
ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu,
alt/üst hassas ısıtma
• varioClip: Çıkarılabilir teleskobik raf
sistemi
• lightControl: Yeni tasarım ışıklı düğmeler
• Katalitik yan panel, arka duvar
• Geniş dokunmatik LCD ekran (beyaz)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Soğuk hava fanı
• Düz fırın yan duvarları
• 3D hotAir Plus

• cookControl Plus
• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
• 10 adet otomatik pişirme programı
• 90 dakikaya kadar ayarlanabilme
• touchControl
• Tamamen cam iç kapak
• 2 cam kapak

• 66 l geniş iç hacim
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

• 66 l geniş iç hacim
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

• Düz fırın yan duvarları

• Ön kapak ısısı maksimum 40°C
• Çocuk emniyet tuşu
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Atıl ısı göstergesi

• 900 W gücünde mikrodalga
• 1300 W gücünde ızgara

• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

• 1 cam tava, 1 tel ızgara

• 85 l geniş iç hacim
• Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
• Enerji sınıfı: A+
• Sıcaklık aralığı 50°C-280°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
475 x 896 x 572
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
477-480 x 860-864 x 560

• 21 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
382 x 594 x 318
• Montaj ölçüsü (YxGxD)(mm):
362-382 x 560-568 x 300

AKSESUARLAR

DİĞER ÖZELLİKLER
• 66 l geniş iç hacim
• Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 594 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
560-568 x 575-597 x 550

A
Enerji

VB 558 C0S0

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

AKSESUARLAR
• 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
• 1 üniversal tava

'ENIÝLIK

iQ100

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma,
sıcak hava dolaşımlı ızgara, çözme
konumu, hassas sıcak hava, vario büyük
alanlı ızgara
• LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• Soğuk hava fanı
• Gömülebilir düğmeler
• 3D hotAir Plus

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tamamen cam iç kapak
• Çocuk emniyet tuşu
• Ön kapak ısısı maksimum 50°C

HB 301 E4 T

• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

DİĞER ÖZELLİKLER
• 67 l geniş iç hacim
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
595 x 595 x 548
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
575-597 x 560-568 x 550
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Ankastre Fırınlar

Ankastre Fırınlar

Mikrodalga Fırınlar

BE 555 LMS 0

LED
aydınlatma

Mikrodalga

cookControl

Mikrodalga Fırınlar

iQ500

Geniş alanlı
ızgara

BE 525 LMS 0

LED
aydınlatma

Mikrodalga

cookControl

iQ500

Geniş alanlı
ızgara

BF 525 LMW 0

LED
aydınlatma

Mikrodalga

iQ500

LED
aydınlatma

cookControl

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• cookControl8
• Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı
ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
• LED ekran
• touchControl kumanda
• cookControl8 (4 defrost ve 3 pişirme
programı, her iki özelliği kullanmak için
1 program)
• Dokunmatik açılan kapı
• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi

Mikrodalga

iQ500

HF 15 M 561

LED
aydınlatma

cookControl

Mikrodalga

cookControl

iQ300

Geniş alanlı
ızgara

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Elektronik saat
• touchControl kumanda
• cookControl7: 7 adet otomatik program
• Dokunmatik açılan kapı

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
• LED ekran
• Elektronik saat
• touchControl kumanda
• cookControl7: 7 adet otomatik program
• Dokunmatik açılan kapı

• 800 W gücünde mikrodalga
• 1000 W gücünde ızgara

• 800 W gücünde mikrodalga
• 1000 W gücünde ızgara

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• 900 W gücünde mikrodalga
• 1200 W gücünde ızgara

BF 525 LMS 0

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
• LED ekran
• Elektronik saat
• touchControl kumanda
• cookControl8: 8 adet otomatik programı
• Dokunmatik açılan kapı

• 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
• 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme)
• 99 dakikaya kadar ayarlanabilme
• 1 hafıza fonksiyonu

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

AKSESUARLAR

• 800 W gücünde mikrodalga
• 1000 W gücünde ızgara

• 800 W gücünde mikrodalga

AKSESUARLAR

• 1 tel ızgara, 1 döner tabak
-

-

DİĞER ÖZELLİKLER
• 25 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
382 x 594 x 388
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
380-382 x 560-568 x 550
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-

-

DİĞER ÖZELLİKLER
• 20 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
382 x 594 x 317
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
362-365 x 560-568 x 300

• 20 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
382 x 594 x 317
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
362-365 x 560-568 x 300

• 20 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
382 x 594 x 317
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
362-365 x 560-568 x 300

• 17 l fırın iç hacmi
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
280 x 453 x 320
• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm):
362-362 x 560-560 x 300
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Gerçek kahve lezzeti için
yenilikçi teknolojiler.
iAroma Sistemi

Akıllı Su Pompası

iAroma Sistemi sayesinde Siemens’in tam otomatik kahve makineleri, her çeşit kahvede ve suyun her sertlik
seviyesinde eşsiz bir kahve deneyimi sunar.

Su ve su basıncı, iyi bir kahve için çok önemlidir. Özellikle kahvenin mevcut aromasını
en üst düzeyde ortaya çıkarabilmek için ideal su basıncına ihtiyaç duyulur. Akıllı su
pompası özelliği kahvenizin su basıncını en uygun seviyede tutar.

Seramik öğütücü, üstün ısıtma teknolojisi, akıllı su pompası ve demleme ünitesinden oluşan iAroma Sistemi,
mükemmel bir uyum içinde çalışarak tek bir sonucu amaçlar: Muhteşem kahve deneyimi.
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Seramik Öğütücü

Üstün Isıtma Teknolojisi

Demleme Ünitesi

Kahve çekirdekleri dayanıklı seramik
öğütücü sayesinde en iyi şekilde
toz haline getirilir. Dilediğiniz
kahve çekirdeklerini öğüterek, bol
aromalı, enfes kahvenizi kolayca
hazırlayabilirsiniz.

Her bir kahve çekirdeğinin eşsiz aromasını
tümüyle ortaya çıkarmak için ideal
demleme sıcaklığı 90-95°C‘dir. Üstün ısıtma
teknolojisinin akıllı sensörleri sayesinde her
kullanımda ideal sıcaklık sağlanır.

Demleme ünitesi iAroma Sistemi’nin merkezini oluşturur. Su, sıcaklık ve öğütülmüş
kahve bu demleme ünitesinde bir araya gelir ve hep hayalini kurduğunuz kahvenin
kusursuz bir şekilde hazırlanmasını sağlar.
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Tam Otomatik Kahve Makineleri

Tam Otomatik Kahve Makineleri

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makineleri

CT 636 LES 6

Eviniz bu
uygulamada.

coffeSensor
System

Kahve Makineleri

CT 636 LES 1

CT 636 LEW 1

TE 653311 RW

autoMilk
Clean

individualCup
Volume

aromaDouble
Shot

coffeSensor
System

onTouch
DoubleCup

individualCup
Volume
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• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Espresso Macchiato, Sütlü
Kahve, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü
İçecek, Latte Macchiato
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

• TFT göstergeli interaktif ekran
• myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla
içeceklerinizi hafızaya kaydeder
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum
15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun
Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
• Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi
• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt
girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alın
• Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın
üzerinde, elinizin hemen altında

• TFT göstergeli interaktif ekran
• myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla
içeceklerinizi hafızaya kaydeder
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum
15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun
Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki
adet kahve ya da Cappuccino
• Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi
• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt
girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alın
• Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın
üzerinde, elinizin hemen altında

• Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
silent cream drive
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
• 15.000 ﬁncan garantisi: İlk ﬁncandan 15.000.
ﬁncana kadar yüksek kalite standardı (ticari
amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca
geçerlidir)

• Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
silent cream drive
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
• 15.000 ﬁncan garantisi: İlk ﬁncandan 15.000.
ﬁncana kadar yüksek kalite standardı (ticari
amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca
geçerlidir)
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• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir,
temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her
seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı
garantisi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme,
temizleme, su ﬁltresi değiştirme

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir,
temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her
seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı
garantisi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme,
temizleme, su ﬁltresi değiştirme

• Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
• Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden
bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden
bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

• Tek bir dokunuşla Sütlü Kahve, Latte
Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden
bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

• Dokunmatik seçim ekranı: Bütün kahveleriniz
tek dokunuşla ekrandan seçilebilir
• Kişiselleştirilmiş tercihlere göre 2 adete kadar
favori kahve kaydedebilme
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• Kahve alırken aynı anda iki ﬁncan
hazırlayabilme
• Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı
• İster kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alabilme imkânı

• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
• Kolayca çıkarılabilen 1,4 litre su tankı

• TFT göstergeli interaktif ekran
• Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'in
Espresso makinelerinin en sessizi
• 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel proﬁl
kaydetme
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki
adet kahve ya da sütlü kahve
• Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi

• Seramik kahve öğütücü
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk
ﬁncan
• 15 bar basınçlı su pompası

• Yüksek kaliteli sessiz seramik kahve öğütücüsü
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk
ﬁncan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde
yıkanabilen süt ağızlıkları
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma
programı

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde
yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma
programı

PERFORMANS
• Yüksek kalite seramik öğütücü
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk
ﬁncan
• 15 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

HİJYEN

HİJYEN
• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir,
temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
• Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her
seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı
garantisi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme,
temizleme, su ﬁltresi değiştirme

individualCup
Volume

EQ.9

KONFOR

PERFORMANS
• Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
silent cream drive
• Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
seçenekleri
• Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
• 19 bar basınçlı su pompası
• Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
• 15.000 ﬁncan garantisi: İlk ﬁncandan 15.000.
ﬁncana kadar yüksek kalite standardı (ticari
amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca
geçerlidir)

TI 923309 RW

AROMA
• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Latte Macchiato,
Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek,
Sütlü Kahve, Espresso Macchiato
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

KONFOR
• TFT göstergeli interaktif ekran
• myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla
içeceklerinizi hafızaya kaydeder
• 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum
15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun
Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki
adet kahve ya da Cappuccino
• Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye
yaklaşınca devreye giren uyarı sistemi
• Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt
girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi
termosundan süt alın
• Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın
üzerinde, elinizin hemen altında

EQ.3
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AROMA
• Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
• Tek bir dokunuşla Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek,
Sütlü Kahve, Cappuccino, Espresso Macchiato,
Latte Macchiato
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve
aromasından ödün vermeden ekstra yoğun
kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna
etki eden sudaki bileşenleri azaltır

TI 303203 RW
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EQ.6 Plus

• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir
öğütme bölümü
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik
durulama fonksiyonu
• Her kahveden sonra creamCleaner ile tam
otomatik temizlik
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde
yıkanabilen süt ağızlıkları
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma
programı

22

Tam Otomatik Kahve Makineleri
Kahve Makineleri

TI 9573X9 RW

aromaDouble
Shot

TQ 505 R 09

coffeSensor
System

autoMilk
Clean

aromaDouble
Shot

autoMilk
Clean

AROMA
• Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato, Sütlü Kahve, Espresso
Macchiato
• baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını
yapabilecekleri ek aroma ayarları
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden
ekstra yoğun kahve seçeneği
• Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

• Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
• Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
• aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden
ekstra yoğun kahve seçeneği
• Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su ﬁltresi

En iyi performans
için takım çalışması.
Yalnızca tam otomatik kahve makineleri için
tasarlanan Siemens orijinal aksesuarları,
uzun ömürlülük ve kıvamında kahve
lezzetini garanti eder.

KONFOR
• dualBean Sistemi: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki
ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
• TFT göstergeli interaktif ekran
• Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'ten espresso makinelerinin en
sessizi
• 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel proﬁl kaydetme
• Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
• OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
• Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
• Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşınca devreye giren uyarı
sistemi

•
•
•
•

Dokunmatik seçim ekranı
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı

•
•
•
•
•

Yüksek kalite seramik öğütücü
Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk ﬁncan
15 bar basınçlı su pompası
Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

PERFORMANS
•
•
•
•
•
•

Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk ﬁncan
19 bar basınçlı su pompası
Fincan ısıtıma imkânı
Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

EQ.9 plus Süt Konteyneri
TZ900089

EQ.9 plus Süt Kutusu
Adaptörü
TZ90008

BRITA Su Filtresi

Temizleme Tabletleri

Tüm parçalardan su kalıntılarını
temizler ve kireci azaltır.

Kahve yağlarını derinlemesine
temizler ve sonraki kullanımlarda
oluşacak kirliliği önler.

TZ70003, TZ70033

TZ60001

HİJYEN
• Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
• Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
• Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve
dahili süt haznesi
• Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
• Kalan kahve ﬁncanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su ﬁltresi
değiştirme

•
•
•
•
•

Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve
dahili süt haznesi
• Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
• Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

EQ.9 plus Özel Yalıtımlı
Süt Kabı
TZ80009N

EQ.3 Süt Köpürtücü

Kireç Çözücü Tabletler

Bakım Seti

TZ30008

Makinenizi kireçten korur ve
paslanmayı önler.

TZ80004

TZ80002
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Siemens ocaklar ile yemek yapmak
mutfağınıza keyif katacak.
En son teknolojiye sahip, tasarımları ve yüksek malzeme kalitesi ile fark yaratan Siemens
ürünleri, yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirirken mutfağınıza da şıklık ve zarafet katar.

İndüksiyonlu Ocaklar

Radyan Ocaklar

Sert Cam ve Cam Seramik Ocaklar

Çelik Ocaklar

iQ300

iQ300

iQ300

iQ100

• Çerçevesiz ve facette tasarım
• sensorTouch kumanda
• powerBoost
• Atıl ısı göstergesi
• Timer
• Çocuk kilidi
• mainSwitch
• Tencere tanıma sensörü

• Çerçeveli tasarım
• Düğmeli ya da dokunmatik
kontrol
• Atıl ısı göstergesi
• Çocuk kilidi
• mainSwitch
• Otomatik kaynatma
elektroniği

• Önden kontrol
• Siyah panel tasarımı
• Döküm ve çelik ocak ızgara
alternatiﬂeri
• Inox düğmeler
• Wok ve elektrikli ocak gözü
alternatiﬁ

• Sağdan kontrol
• Inox ve beyaz alternatiﬂeri
• Wok alternatiﬁ
• Döküm ocak ızgara alternatiﬁ

iQ500

iQ500

iQ500

iQ300

• Facette tasarım
• sensorTouch kumanda
• powerBoost
• Atıl ısı göstergesi
• Timer
• Çocuk kilidi
• mainSwitch
• Tencere tanıma sensörü
• iQ300 serisinin
özelliklerini de
içermektedir

• Facette tasarım
• touchSlider kumanda
• Kızartma sensörü
• Silme koruma
• Timer
• iQ300 serisinin
özelliklerini de
içermektedir.

• Önden kontrol
• Farklı ocak gözü alternatiﬂeri
(bayrak, wok ortada, barbekü)
• Inox düğmeler
• Tezgâha sıfır montaj
yapılabilme
• iQ300 serisinin
özelliklerini de
içermektedir

• Önden kontrol
• Siyah panel tasarımı
• Döküm ve çelik ocak ızgara
alternatiﬂeri
• Inox düğmeler
• Wok ve elektrikli ocak gözü
alternatiﬁ
• iQ100 serisinin
özelliklerini de
içermektedir

iQ700

iQ700

iQ700

iQ500

• 2 ﬂex pişirme alanı
• touchSlider kumanda
• powerBoost
• Atıl ısı göstergesi
• Timer
• Çocuk kilidi
• mainSwitch
• Tencere tanıma sensörü
• Silme koruma
• iQ500 serisinin
özelliklerini de
içermektedir

• discControl
• piezoSlider
• Kızartma sensörü
• Silme koruma
• Timer
• iQ500 serisinin
özelliklerini de
içermektedir

• Önden kontrol
• İkili döküm ocak ızgaraları
• Inox düğmeler
• Dokunmatik dijital timer
• iQ500 serisinin
özelliklerini de
içermektedir.

• Önden kontrol
• Farklı ocak gözü
alternatiﬂeri (bayrak, wok
ortada, barbekü)
• Inox düğmeler
• Tezgâha sıfır montaj
yapılabilme
• iQ300 serisinin
özelliklerini de
içermektedir

iQ700
• Önden kontrol
• İkili döküm ocak ızgaraları
• Inox düğmeler
• Dokunmatik dijital timer
• iQ500 serisinin
özelliklerini de
içermektedir
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Ocaklar

Ocaklar

75 - 90 cm Sert Cam Ocaklar

ER 9A 6SD 70

75 cm Sert Cam Ocaklar

iQ700

90
'ENIÝLIK

EP 9A 6QB 90

iQ500

90
Makinede
yıkanabilen ızgara

stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

ER 7A 6RD 70

iQ700

'ENIÝLIK

Makinede
yıkanabilen ızgara

stepFlame
Teknolojisi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
• Sol: Wok ocak gözü 6 kW
• Orta arka: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW
• Orta ön: Normal ocak gözü 1,9 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,9 kW

iQ500

75

75
stepFlame
Teknolojisi

EP 7A 6QB 20 / L

'ENIÝLIK

EP 7A 6QB 10

iQ500

75
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

EN 7B 6PO 10 O

iQ300

75
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta: Wok ocak gözü 4 kW
• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,9 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
• Orta: Wok ocak gözü 4,2 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,9 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW

• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta: Wok ocak gözü 4 kW
• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta: Wok ocak gözü 4 kW
• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• stepFlame teknolojisi
• Kılıç düğme
• Tek elle ateşleme

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme
• Çerçevesiz tasarım
• Çelik tekli ızgara

• Çelik tekli ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam yüzey

• Tekli çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam üst yüzey

• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
47 x 750 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 752 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

*EP 7A 6QB 20 L: Fabrika çıkışı LPG'li
(28/30 mbar)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• stepFlame teknolojisi
• Çift halkalı wok ocak gözü
• Tek elle ateşleme
• Dijital gösterge
• Kılıç düğme

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Çift halkalı wok ocak gözü
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen cam seramik yüzey

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam yüzey

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen cam seramik yüzey

• 90 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 915 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 850 x 490-500
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 750 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 490-500
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
59 x 912 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 850 x 490-500
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen cam seramik yüzey

DİĞER ÖZELLİKLER
• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 752 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar
75 cm Sert Cam Ocaklar ve 60 cm Cam Seramik Ocak

EN 7B 2PO 10 O

iQ300

75
'ENIÝLIK

EP 7A 2QB 20 / L

iQ500

iQ700

Kusursuz ve şık
tasarımlarla her
yemek keyifli.

60

75
'ENIÝLIK

ER 6A 6YB 70

stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

stepFlame
Teknolojisi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta: Wok ocak gözü 4 kW
• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

• 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
• 1 gözü elektrikli
• Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
• Sol ön: Çift halkalı bölüm 0,7 kW, 1,8 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,9 kW

*EP 7A 6QB 20 L: Fabrika çıkışı LPG'li
(28/30 mbar)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme
• Çerçevesiz tasarım
• Çelik tekli ızgara

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Kılıç düğme
• Tek elle ateşleme
• Çerçevesiz tasarım

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen cam seramik yüzey

• Dökme demir ocak ızgarası
• Cam seramik üst yüzey
• Özel tasarım ocak gözü
• Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak
ızgaraları

• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 752 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
47 x 602 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tekli çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam üst yüzey

DİĞER ÖZELLİKLER
• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 752 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar

Ocaklar

60 cm Cam Seramik Ocak ve 60 cm Sert Cam Ocaklar

ER 6A 6PD 70

iQ700

60
'ENIÝLIK

EP 6A 8HB 20 / L

60 cm Sert Cam Ocaklar

iQ500

60
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

EP 6A 6HB 20

iQ500

60
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

iQ500

60
stepFlame
Teknolojisi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

EP 6A 2PB 20 O

'ENIÝLIK

EP 6A 6PB 20

iQ500

'ENIÝLIK

stepFlame
Teknolojisi

• 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
• 1 gözü elektrikli
• Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
• Sol ön: Çift halkalı bölüm 0,7 kW, 1,8 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,9 kW

• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Kılıç düğme
• Tek elle ateşleme
• Çerçevesiz tasarım

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Kılıç düğme
• Tek elle ateşleme
• Çerçevesiz tasarım

• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme

• Dökme demir tekli ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam yüzey

• Çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam yüzey

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 582 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti
• Kolay temizlenen sert cam yüzey

• Dökme demir ocak ızgarası
• Sert cam yüzey
• Özel tasarım ocak gözü

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
47 x 602 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

DİĞER ÖZELLİKLER
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• 4 gözü gazlı (1 hızlı, 2 standard,
1 ekonomik)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
47 x 602 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

Wok

L: LPG
O: Doğalgaz

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

• Dökme demir ocak ızgarası
• Cam seramik üst yüzey
• Özel tasarım ocak gözü
• Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak
ızgaraları

'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta: Wok ocak gözü 4 kW
• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

*EP 6A 6HB 20 L: Fabrika çıkışı LPG'li
(28/30 mbar)

• stepFlame teknolojisi
• Dijital gösterge
• Kılıç düğme
• Tek elle ateşleme
• Çerçevesiz tasarım

iQ300

60

60
stepFlame
Teknolojisi

EN 6B 6PB 80 L / O

• Dökme demir ocak ızgarası
• Sert cam yüzey
• Özel tasarım ocak gözü

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
47 x 602 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar

Ocaklar

60 cm Sert Cam Ocaklar

EO 6C 6HB 11 L / O

60
'ENIÝLIK

60 cm Sert Cam Ocaklar

iQ100

EO 6C 2PB 11 L / O

60
Wok

'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

L: LPG
O: Doğalgaz

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme
• Çerçevesiz tasarım
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EO 6C 6PB 11 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme
• Çerçevesiz tasarım

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme
• Çerçevesiz tasarım

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tekli çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

60
'ENIÝLIK

iQ100

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Tekli çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

EO 6C 6PB 81 L

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme
• Çerçevesiz tasarım

iQ100

• Çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
56 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG’li (28/30 mbar)
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar
60 - 75 - 90 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

EC 9A 5TB 90

iQ500

EC 7A 5RB 90

iQ500

EL 6A 5PB 21

iQ700

01 Kusursuz alev ayarı
Düğmelerin üzerindeki rakamlar sayesinde alev
seviyesini kusursuz bir şekilde ayarlamanızı sağlar.
90
'ENIÝLIK

75
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

60
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

Gaz Emniyeti

stepFlame
Teknolojisi

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 6 gözü gazlı ocak (2 normal, 2 wok,
1 güçlü, 1 ekonomik)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sol ön: Wok ocak gözü 5 kW
• Sağ ön: Wok ocak gözü 5 kW

stepFlame

9

• 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü, 1 wok)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Orta: Wok ocak gözü 5 kW
• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme
• 1 çift halkalı wok ocak gözü

• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir tekli ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• 75 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
55 x 750 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 850 x 490-500
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
58 x 590 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

8

7

1

6
5

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

2
4

3

• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme
• 1 çift halkalı wok ocak gözü

02 Patentli teknoloji

03 Wok ocak gözü

Siemens’in patentli valf teknolojisi
gaz çıkışını düzenler, alevi her
zaman istediğiniz seviyede tutar.

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok’a özel ocak gözünde, wok
tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Ayrıca bu göz, içe ve dışa
eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve
hızlı ateş isteyen yemekleri için de idealdir. Üstelik wok ocak
gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı
şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı
elde edeceksiniz.

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

04 stepFlame teknolojisi
Yemek hazırlamanın kusursuz haliyle tanışın. stepFlame teknolojisi, ocağınızın düğmelerini
kullanarak alev seviyesini 9 adımda kolayca ve en hassas şekilde ayarlamanızı sağlıyor.
Böylece hazırladığınız yemeklerin tadına doyulmuyor. Üstelik Siemens ocaklar; dijital
ekranları, kolay temizlenebilen yüzeyleri, eşsiz tasarımları ve yüksek kalitedeki
malzemeleriyle de en küçük detayına kadar kusursuz. Ocağınız her şeyiyle hem gözünüze
hem damağınıza hitap etmek için özel olarak tasarlandı.
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DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
55 x 915 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 850 x 490-500
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar

Ocaklar

60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

EC 6A 5HB 90

iQ500

60
'ENIÝLIK

60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

EC 6A 5PB 90 / L

iQ500

60
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

EG 6B 5YB 60 O

iQ300

60
stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak
(1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
• Sol arka: Normal ocak 1 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme

iQ300

60
Wok

'ENIÝLIK

EB 6C 5HB 60 O

iQ100

60
'ENIÝLIK

Wok

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok,
1 ekonomik)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok,
1 ekonomik)
• Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

• Tek elle ateşleme
• Silindir düğme

• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Çift halkalı wok ocak gözü
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Mat ızgara
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 582 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 580 x 510
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Mat ızgara
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 582 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 582 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

DİĞER ÖZELLİKLER
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EG 6B 5PB 60 O

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 582 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
• LPG enjektör seti cihaz içinde
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

60
'ENIÝLIK

L: LPG
O: Doğalgaz

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü)
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

*EC 6A 5PB 90 L: Fabrika çıkışı LPG’li
(28/30 mbar)

• stepFlame teknolojisi
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

EG 6B 5HB 60 L / O

• Mat ızgara
• Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 582 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar

Ocaklar

60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

EB 6C 5PB 60 L

iQ100

60
'ENIÝLIK

60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

EB 6C 5YB 80 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

EB 6C 5PB 80 L / O

iQ100

60
'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme
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iQ100

60
'ENIÝLIK

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,1 ekonomik)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 580 x 510
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 580 x 510
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 580 x 510
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

EB 6C 6PB 80 L / O

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• İkili mat ızgara
• Termo-elektrik gaz emniyeti

60
'ENIÝLIK

iQ100

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak
(1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik gazlı
ocak gözü)
• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG
O: Doğalgaz

• Tek elle ateşleme
• Kılıç düğme

EB 6C 2PB 80 L / O

• Çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Çelik ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 580 x 510
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 580 x 510
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
54 x 560 x 480-490
• Fabrika çıkışı LPG‘ye ayarlı
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Ocaklar
70 - 80 cm Radyan Ocaklar

ET 875 LMV 1 D

Her zevke hitap eden
tasarımlar, her mutfağa
uygun ocaklar.

Eviniz bu
uygulamada.

fryingSensor
Plus

reStart

Dual
lightSlider

iQ500

iQ300

70

80
'ENIÝLIK

ET 775 LNK 1 D

Enerji
tüketimi

Çocuk kilidi

Combi-Zone

'ENIÝLIK

ET 775 FGP 1 E

iQ300

70
fryingSensor
Plus

Enerji
tüketimi

Dual
lightSlider

Çocuk kilidi

mainSwitch

'ENIÝLIK

reStart

Çocuk kilidi

touchSlider

Enerji
tüketimi

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

Ankastre ocak çerçevelerinde Siemens şıklığı.
Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım,
ister düz çerçeve tasarım, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.
Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkıyor.

• Home Connect
• Facette tasarım
• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
• Genişletilmiş elektrikli ocak gözü
(Combizone), 17 güç kademeli elektronik
ocak gözleri
• Dual lightSlider kumanda
• Boost: Sağ ön ve orta ocak gözü için hızlı
ısınma
• Kızartma sensörü: Sol ön ocak gözü
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve
durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için
kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu,
reStart, otomatik kaynatma elektroniği

• Facette tasarım
• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
• Sensörlü genişletilmiş elektrikli ocak gözü
• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
• Dual LightSlider kumanda
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma
ve durdurma, çocuk emniyet kilidi,
emniyet için kendi kendine kapanma,
silme koruma tuşu, otomatik kaynatma
elektroniği, reStart, enerji tüketim
göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

• Facette tasarım
• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
• TouchSlider kumanda
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet
için kendi kendine kapanma, silme
koruma tuşu, reStart

• Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi

• Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi

• 70 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
710 × 520
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm):
560 × 500
• Kurulum için gerekli minimum tezgâh
kalınlığı: 20 mm

• 70 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 710 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 560-640 x 490
• Kurulum için gerekli minimum tezgâh
kalınlığı: 20 mm

Çerçeve tasarımları.
Düz çerçeve tasarım

Proﬁl tasarım

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi

Ahşap plaka montajı
için gerekli yüzeye
bitişik tasarım (özel
donanımlı ankastre
çerçevesi gerekli)

41

Yüzeye
bitişik
tasarım
DİĞER ÖZELLİKLER
• 80 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 812 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
45 x 780-780 x 500-500
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Ocaklar

Ocaklar

60 cm Radyan Ocaklar

60 cm Radyan Ocaklar

ET 645 CEA 1

60
'ENIÝLIK

60

60
Çocuk kilidi

touchSlider

Enerji
tüketimi

reStart

'ENIÝLIK

iQ100

reStart

mainSwitch

touchSlider

'ENIÝLIK

ET 611 HE 17 E

iQ100

60
reStart

mainSwitch

touchSlider

'ENIÝLIK

reStart

mainSwitch

touchSlider

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Facette tasarım
• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
• touchSlider kumanda
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
• reStart
• Timer: Dakika uyarıcı
• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)

• Çerçevesiz tasarım
• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
• touchControl easyTouch kumanda
• reStart fonksiyonu
• mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi
• Silme koruma tuşu
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma

• Her ocak gözü için 2’li atıl ısı göstergesi
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
602 x 520
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm):
560 x 490
• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
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• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
592 × 522
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm):
560 × 490
• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
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Mutfağınızın
havasını değiştirecek
şık tasarımlar.

climate
Control Sensor

cookingSensor
Plus

fryingSensor
Plus

45

climateControl
Buhar yoğunluğu ve kirlilik derecesine göre fan gücünü
ayarlamayı ona bırakın.

cookingSensor Plus
Isıyı kontrol ederek hiçbir yemeğin taşmasına veya
yanmasına izin vermeyen şık yardımcınız.

fryingSensor Plus
Mükemmel kıvam için ısıyı devamlı kontrol altında tutan ve
istenilen sıcaklığa erişildiğinde uyarı veren hassas Siemens
teknolojisi.
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Ocaklar

Ocaklar

80 - 90 cm İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar

EX 875 LX 34 E

iQ700

60 - 80 - 90 cm İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar

EX 975 KXX 1 E

iQ700

EX 975 LXC 1 E

iQ700

EH 975 LVC 1 E

iQ300

EX 875 LVC 1 E

iQ700

EX 675 LYV 1 E

Eviniz bu
uygulamada.

Eviniz bu
uygulamada.

ﬂexİndüksiyon

powerMove
Plus

climate
Control Sensor

80
'ENIÝLIK

TFTdokunmatik
ekran

ﬂexMotion

cookControl
Plus

cookingSensor
Plus

reStart

quickStart

fryingSensor
Plus

Çocuk kilidi

powerMove
Plus

quickStart

fryingSensor
Plus

Çocuk kilidi

Enerji
tüketimi

'ENIÝLIK

powerMove
Plus

Dual
lightSlider

Enerji
tüketimi

'ENIÝLIK

reStart

quickStart

fryingSensor
Plus

Çocuk kilidi

Enerji
tüketimi

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 ﬂex
indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım
alternatiﬂeri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan
oluşan pişirme alanı
• 17 güç kademesi, Dual lightSlider
kumanda
• Yemek asistanı
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• frySensor: Tüm ocak gözleri için kızartma
sensörü, 5 kızartma sıcaklık derecesi
• Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart,
powerMove Plus
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, çocuk
emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine
kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak
tutma fonksiyonu
• Aynı anda 3 cookingSensor Plus bağlantısı

• Facette tasarım
• 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 ﬂex
indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım
alternatiﬂeri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan
oluşan pişirme alanı
• 17 güç kademesi, Dual lightSlider
kumanda
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için kızartma sensörü
• Timer: Dakika uyarıcı, powerMove
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
• Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart,
powerMove Plus
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'ENIÝLIK

Dual
lightSlider

powerMove
Plus

80
reStart

quickStart

fryingSensor
Plus

Çocuk kilidi

Enerji
tüketimi

'ENIÝLIK

cookConnect
system

ﬂexInduction
Plus

ﬂexMotion

Dual
lightSlider

reStart

quickStart

fryingSensor
Plus

Çocuk kilidi

60
reStart

quickStart

fryingSensor
Plus

Çocuk kilidi

Enerji
tüketimi

'ENIÝLIK

Enerji
tüketimi

• Facette tasarım
• 17 güç kademesi
• Dual LightSlider kumanda
• frySensor (Kızartma sensörü tüm ocak
gözleri)
• 4 kızartma sıcaklık derecesi
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

• 5 indüksiyonlu ocak gözü, 1 ﬂex
indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım
alternatiﬂeri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan
oluşan pişirme alanı
• Facette tasarım
• 17 güç kademesi, Dual lightSlider
kumanda
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için kızartma sensörü, reStart,
quickStart, powerMove
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

• 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 ﬂex
indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım
alternatiﬂeri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan
oluşan pişirme alanı
• Facette tasarım
• Home Connect
• cookConnect: Davlumbazın pişirme
yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar
(uygun modellerle)
• 17 güç kademesi, Dual lightSlider
kumanda
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için kızartma sensörü, reStart,
quickStart, powerMove
• 5 kızartma sıcaklık derecesi
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Tencere tanıma sensörü

• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Tencere tanıma sensörü

• 80 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 812 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 750-780 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 602 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 560 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Tencere tanıma sensörü

• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Tencere tanıma sensörü

• 90 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
912 × 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 880 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• 90 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
912 × 520
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm):
880 × 490
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

DİĞER ÖZELLİKLER
• 80 cm
• Davlumbaz emiş gücü: 698 m3
• Güç kademesi: 9+1 yoğun kademe
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
812 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
198 x 780 x 490
• Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm

powerMove
Plus

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Facette tasarım
• Home Connect
• cookConnect: Davlumbazın pişirme
yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar
(uygun modellerle)
• Yemek asistanı
• 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 ﬂex
indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım
alternatiﬂeri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan
oluşan pişirme alanı
• 17 güç kademesi
• TFT dokunmatik ekran
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için kızartma sensörü
• Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart,
powerMove Plus
• 5 kızartma sıcaklık derecesi
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Döküm havalandırma kapağı
• climateControl sensörü ile buhar
yoğunluğu ve kirlilik derecesine göre
otomatik fan gücü
• Tencere tanıma sensörü

Dual
lightSlider

90

90

90
reStart

iQ700

• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Tencere tanıma sensörü

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 912 × 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 880-880 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
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Ekstra büyük alan sayesinde ekstra
pişirme zevki: ﬂexİndüksiyon Plus
ﬂexİndüksiyon
Plus

49

varioİndüksiyon’un geliştirilen özellikleri en
yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı
sağlıyor. Yüzey indüksiyonu, üzerine konulan
tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik
olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan
ısıyı doğruca tencerelere ve pişirilecek
yiyeceğe yönlendirir.

Anında sıcak. Anında soğuk: powerİndüksiyon
power
İndüksiyon

powerİndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini
vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan
tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu
sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha
fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha
temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.

Üç adet ısı bölgesi: powerMove Plus
powerMove
Plus

powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı
bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.
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Ocaklar

Ocaklar

60 cm İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar ve 40 cm Domino Teppan Yaki

EX 675 FXC 1 E

iQ700

EU 611 BEB 1 E

iQ100

30 cm Domino Lava Taşlı Izgara, Domino Cam Seramik Radyan Ocak ve 30 cm Domino Cam Seramik Gazlı Ocaklar

ET 475 FYB 1 E

iQ500

ET 375 CUA 1 E

iQ500

30

ET 375 CFA 1 E

iQ300

30

'ENIÝLIK

'ENIÝLIK

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

ﬂexİndüksiyon

touchSlider

60
80
'ENIÝLIK

60
reStart

quickStart

Çocuk kilidi

fryingSensor
Plus

Enerji
tüketimi

'ENIÝLIK

40
reStart

quickStart

Çocuk kilidi

Induction

touchControl

'ENIÝLIK

Çocuk kilidi

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 ﬂex
indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım
alternatiﬂeri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan
oluşan 2 pişirme alanı
• Facette tasarım
• 17 güç kademesi, Dual lightSlider
kumanda
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için kızartma sensörü, reStart,
quickStart, powerMove
• 5 kızartma sıcaklık derecesi
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

• Facette tasarım
• Lava taşlı ızgara
• Düğmeden kumanda
• 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri
• Çalışma göstergesi
• Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti

• 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz)
• Facette tasarım
• Elektrikli domino
• Düğmeden kumanda
• 9 güç kademesi
• 2 adet çalışma göstergesi

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• 4 indüksiyonlu ocak gözü
• Çerçevesiz tasarım
• 17 güç kademesi, Dual lightSlider
kumanda
• powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için hızlı ısınma
• Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak
gözleri için kızartma sensörü, reStart,
quickStart, powerMove
• Timer: Dakika uyarıcı
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

• Facette tasarım
• Büyük çelik pişirme yüzeyi
• Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak
ısıtılabilir
• 160-240°C arasında ayarlanabilen
termostat, touchSlider kumanda
• Dijital gösterge
• Timer: Dakika uyarıcı, reStart, çalışma
göstergesi
• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve
durdurma, silme koruma tuşu, enerji
tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
(70°C), özel temizleme fonksiyonu (40°C)

• Cam seramik kapak
• Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara

• Seramik cam
• Atıl ısı göstergesi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 30 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

ER 3A 6AD 70

• 30 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

iQ700

30

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Tencere tanıma sensörü

'ENIÝLIK

• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma
• Tencere tanıma sensörü

• Cam seramik kapak
• Her ocak gözü için 2‘li atıl ısı göstergesi
• Çocuk emniyet kilidi
• Emniyet için kendi kendine kapanma

ER 3A 6BD 70

iQ700

30
Makinede
yıkanabilen ızgara

stepFlame
Teknolojisi

'ENIÝLIK

Makinede
yıkanabilen ızgara

stepFlame
Teknolojisi

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• 1 gözü gazlı ocak (1 wok)
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
• Elektrikli domino
• Düğmeden kumanda
• 9 güç kademesi
• 2 adet çalışma göstergesi
• stepFlame teknolojisi

• 2 gözü gazlı ocak
• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
• Elektrikli domino
• Düğmeden kumanda
• 9 güç kademesi
• 2 adet çalışma göstergesi
• stepFlame teknolojisi

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 602 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 560-560 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

51

• 60 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 592 x 522
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):
51 x 560-560 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

• 40 cm
• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm):
392 x 520
• Dolap ölçüsü (GxD) (mm):
360 × 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

• Dökme demir ocak ızgarası
• Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER
• 30 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 302 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

• 30 cm
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 302 x 520
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
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Tasarım harikası Siemens ankastre
davlumbazlarla mutfağınızın
havası değişsin.
iQ100

made in
Germany

Sensör
otomatiği

LED
aydınlatma

En değerli kalite: “Made in Germany”
Siemens‘in yüksek kalite standartlarını
sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda
üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse
tüm cihazlar Almanya‘da üretilmektedir.
Örneğin Bretten, Baden-Württemberg‘deki
fabrikamızda olduğu gibi.
Fan gücünü buhar seviyesine göre
otomatik olarak ayarlar: Sensör otomatiği
Yenilikçi sensör otomatiği görünmez hava
kanalının içine yerleştirilmiştir. Pişirme
esnasında buharın yoğunluğunu ve/veya
kirlilik derecesini ölçer ve gerekli fan gücünü
otomatik olarak ayarlar. Pişirme
tamamlandıktan sonra fan, mutfakta kalıcı
bir ferahlık sağlamak için bir süre daha açık
kalır. Sensör, havanın kalitesinde değişiklik
tespit etmediğinde fan otomatik olarak
kapanır. Sensör otomatiği “auto” tuşuyla
çalıştırılır.
Pişirme esnasında uygun görünürlük
sağlayan enerji tasarruﬂu aydınlatma:
Enerji tasarruﬂu LED ışıklandırma
Yeni uzun ömürlü LED aydınlatmalar enerji
tasarruﬂudur, aydınlatma gücündeyse
cömerttir. %45 oranındaki hava nemiyle
ocağın daha elverişli ve yüksek düzeyde
aydınlatılmasını sağlar ve bu hizmeti %85
azaltılmış elektrik tüketimiyle sunar.*
*3 W‘luk 3 premium LED aydınlatmasına
kıyasla 20‘şer W‘luk 3 düşük voltajlı halojen
aydınlatmalı 90 cm‘lik davlumbaz.
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Çok sessiz

iQdrive

Rim
ventilation

Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak
anlayabilirsiniz: Çok sessiz
Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu
çok. Kullanılan en modern teknoloji ve
değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve
sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru
neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde
tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından
özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı
sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB‘e
[51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte
çalışır.
Temiz hava için yüksek performans:
iQdrive motor
Siemens‘in güçlü davlumbazları rakipsiz
güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji
patentine sahip fırçasız iQdrive motor
mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde
çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile
çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi
ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi
memnun eder.
Mutfağınız için az yağlı tarif:
Patentli Rim Ventilation Sistemi
Yenilikçi ve temizlik dostu Patentli Rim
Ventilation Sistemi diğer sistemlere kıyasla
mutfakta oluşan buhardan yağı %90
oranında ayrıştırarak diğerlerinden daha öne
çıkar. Paslanmaz çelik yüzeyli modern
tasarımları pürüzsüz hale getirir.
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Davlumbazlar

Davlumbazlar

90 cm Ada Tipi ve Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 97 FVW 60

Eviniz bu
uygulamada.

climate
Control Sensor

cookConnect
system

touchControl

Rim
ventilation

Sessiz

iQ700

LC 91 KWV 60

iQ700

LF 91 BA 582

iQ700

iQ500

LF 98 GA 542

iQ500

90
emotionLight
Pro

'ENIÝLIK

90
cookConnect
system

• Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 420 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 43 db (A)

Rim
ventilation

LED
aydınlatma

Sessiz

climate
Control Sensor

'ENIÝLIK

63

710

Ses Seviyesi

Emiş gücü

90
LED
aydınlatma

iQdrive

• Motor gücü: 260 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 570 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 49 db (A)

• Home Connect
• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• 4x3 W gücünde LED aydınlatma
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870

Ses Seviyesi

Emiş gücü

90
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

57

760

Ses Seviyesi

Emiş gücü

37
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

69

510

Ses Seviyesi

Emiş gücü

LED
aydınlatma

iQdrive

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 460 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 54 dB
• Ses basıncı: 40 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 430 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 43 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 390 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 69 dB
• Ses basıncı: 56 db (A)

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• 4x3 W gücünde LED aydınlatma
• Elektronik kontrol

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 4x3 W gücünde LED aydınlatma

• BLDC motor
• Hava dolaşımlı kullanıma uygun
• Elektronik kontrol
• 4x3 W gücünde LED spot aydınlatma

• Camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
744-924 x 900 x 600
• Hava dolaşımlı:
744-1044 x 900 x 600

• 37 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava dolaşımlı:
501 x 370 x 377

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Eğik camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Kutu tasarım
• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
930-1200 x 890 x 499
• Hava dolaşımlı:
990-1260 x 890 x 499

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
744-924 x 900 x 600
• Hava dolaşımlı:
812-1044 x 900 x 600

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
969-1239 x 890 x 499
• Hava dolaşımlı:
1029-1299 x 890 x 263

'ENIÝLIK

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Düz camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

iQ700

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 530 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 950 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 56 dB
• Ses basıncı: 42 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Home Connect
• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

LF 31 IVP 60

touchControl

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
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LF 98 BE 542

Eviniz bu
uygulamada.

90
'ENIÝLIK

40 - 90 cm Ada Tipi Davlumbazlar

• Kutu tasarım
• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
744-924 x 900 x 600
• Hava dolaşımlı:
744-1044 x 900 x 600
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Davlumbazlar

Davlumbazlar

90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 97 FVP 60

90
'ENIÝLIK

57

730

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ700

90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 97 FQP 60

90
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

57

730

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ500

LC 98 KC 542

90
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

60

540

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ500

90
LED
aydınlatma

iQdrive

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 420 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 43 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 370 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 540 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 60 dB
• Ses basıncı: 46 db (A)

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik touchControl
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

57

700

Ses Seviyesi

Emiş gücü

90
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

55

730

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

LC 97 BBM 50 T

iQ300

90
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

touchControl

LED
aydınlatma

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 430 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 61 dB
• Ses basıncı: 47 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 460 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 55 dB
• Ses basıncı: 41 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 460 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 750 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 64 dB
• Ses basıncı: 52 db (A)

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 3x3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Kutu tasarım
• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Kutu tasarım
• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
642-954 x 900 x 500
• Hava dolaşımlı:
642-1064 x 900 x 500

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
635-965 x 900 x 500
• Hava dolaşımlı:
635-1075 x 900 x 500

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Düz camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Eğik camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
969-1239 x 890 x 263
• Hava dolaşımlı:
1029-1299 x 890 x 263

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
865-1153 x 900 x 441
• Hava dolaşımlı:
865-1263 x 900 x 441

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
969-1239 x 890 x 263
• Hava dolaşımlı:
1029-1299 x 890 x 263
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LC 97 BD 532

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Düz camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

'ENIÝLIK

iQ500

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 420 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 43 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik touchControl
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

LC 98 GA 542

• Eğik camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
634-954 x 900 x 540
• Hava dolaşımlı:
634-1064 x 900 x 540

58

Davlumbazlar

Davlumbazlar
90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 97 GA 532

iQ300

90
'ENIÝLIK

75 - 90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 95 BBC 50 T

90
LED
aydınlatma

Sessiz

'ENIÝLIK

59

690

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

LC 95 KA 270 T

90
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

70

600

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

90
LED
aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 450 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 59 dB
• Ses basıncı: 45 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 600 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 70 dB
• Ses basıncı: 56 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Mekanik kontrol
• 6 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

59

600

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

90
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

LC 77 BHM 50

iQ300

75
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

LED
aydınlatma

touchControl

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 600 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 70 dB
• Ses basıncı: 56 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 380 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 64 dB
• Ses basıncı: 54 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 450 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 65 dB
• Ses basıncı: 53 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Mekanik kontrol
• 2x5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Eğik camlı tasarım
• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 90 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
790-1015 x 898 x 470
• Hava dolaşımlı:
790-1015 x 898 x 470

• 75 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
635-965 x 750 x 500
• Hava dolaşımlı:
635-1075 x 750 x 500

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Kutu tasarım
• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Eğik camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
550-830 x 898 x 500
• Hava dolaşımlı:
550-830 x 898 x 500

• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
750-1080 x 896 x 386
• Hava dolaşımlı:
860-1080 x 896 x 386

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
634-954 x 900 x 540
• Hava dolaşımlı:
634-1064 x 900 x 540
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LC 94 PCC 50 T

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

'ENIÝLIK

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 593 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 69 dB
• Ses basıncı: 45 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

LC 95 KA 670 T

• Eğik camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 90 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
750-1080 x 896 x 386
• Hava dolaşımlı:
860-1080 x 896 x 386

60

Davlumbazlar
60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 67 KHM 10

iQ300

LC 67 KHM 60

iQ300

LC 67 KHM 20

iQ300

Sesi yok, tasarrufu çok!

60
'ENIÝLIK

57

660

Ses Seviyesi

Emiş gücü

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

57

660

Ses Seviyesi

Emiş gücü

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

57

660

Ses Seviyesi

Emiş gücü

Halojen
aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 400 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 43 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 400 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 54 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 400 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 57 dB
• Ses basıncı: 54 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik touch kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik touch kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Eğik camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Eğik camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi
• cleanAir aktif karbon ﬁltre

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
928-1198 x 590 x 499
• Hava dolaşımlı:
988-1258 x 590 x 499

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
928-1198 x 590 x 499
• Hava dolaşımlı:
988-1258 x 590 x 499

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

Siemens davlumbazlar, iQdrive motor teknolojisi sayesinde
daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.
iQdrive

Yüksek ses yerine yüksek performans
Siemens’in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır; böylelikle alışılagelmiş motorların
dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklık ve düzgün işletim
garantisi sunar.
Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu
Sabit mıknatıslarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji
kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu
anlamına gelir.
iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırmayla
çalıştığından diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.
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• Eğimli camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
928-1198 x 590 x 499
• Hava dolaşımlı:
988-1258 x 590 x 499

62

Davlumbazlar

Davlumbazlar

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 66 KAJ 60 T

60
'ENIÝLIK

64

638

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 65 KA 670 T

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

70

540

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

LC 66 KAJ 20 T

iQ300

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 638 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 64 dB
• Ses basıncı: 50 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 638 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 64 dB
• Ses basıncı: 50 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

63

540

Ses Seviyesi

Emiş gücü

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

58

680

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

LC 64 BB 222 T

iQ100

60
LED
aydınlatma

iQdrive

'ENIÝLIK

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 540 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 70 dB
• Ses basıncı: 56 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 430 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 58 dB
• Ses basıncı: 44 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 460 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 62 dB
• Ses basıncı: 48 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

• iQdrive motor teknolojisi
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Mekanik kontrol
• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma

• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
628-954 x 600 x 500
• Hava dolaşımlı:
628-1064 x 600 x 500

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
628-954 x 600 x 500
• Hava dolaşımlı:
628-1064 x 600 x 500

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Eğik camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Eğik camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
750-1080 x 596 x 386
• Hava dolaşımlı:
860-1080 x 596 x 386

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
• kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
750-1080 x 596 x 386
• Hava dolaşımlı:
860-1080 x 596 x 386

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
750-1080 x 596 x 386
• Hava dolaşımlı:
860-1080 x 596 x 386
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LC 67 BC 532

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Eğik camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

60
'ENIÝLIK

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 540 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 70 dB
• Ses basıncı: 56 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x3 W gücünde LED aydınlatma

LC 65 KA 270 T

• Eğik camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
750-1080 x 596 x 386
• Hava dolaşımlı:
860-1080 x 596 x 386
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Davlumbazlar
60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 66 BBM 50

iQ300

60
'ENIÝLIK

LC 65 BBC 50 T

60
touchControl

LED
aydınlatma

'ENIÝLIK
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580

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

LC 66 HA 641 T

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

63

610

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

Halojen
aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 580 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 60 dB
• Ses basıncı: 48 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 580 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 69 dB
• Ses basıncı: 45 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 470 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 49 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 6 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma

• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 60 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
550-830 x 598 x 500
• Hava dolaşımlı:
550-830 x 598 x 500

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
687-1097 x 600 x 450
• Hava dolaşımlı:
687-1097 x 600 x 450

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Dokunmatik kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

Teknoloji, tasarım ve
kalitenin mükemmel
uyumu.
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DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
635-965 x 600 x 500
• Hava dolaşımlı:
635-1075 x 600 x 500
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Davlumbazlar

Davlumbazlar

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 66 HA 541 T

60
'ENIÝLIK

63

610

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 66 GCD 60 T

60
Halojen
aydınlatma

'ENIÝLIK

63

700

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

LC 66 GCD 20 T

60
Halojen
aydınlatma

'ENIÝLIK

63

700

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

60
LED
aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 470 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 49 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 620 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 54 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 4x1 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x1 W gücünde LED aydınlatma
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700

Ses Seviyesi

Emiş gücü

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

64

380

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

LC 64 PCC 20 T

60
LED
aydınlatma

'ENIÝLIK

64

380

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

LED
aydınlatma

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 580 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 60 dB
• Ses basıncı: 48 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 580 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 69 dB
• Ses basıncı: 45 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 470 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 49 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Dokunmatik kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 6 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma

• Piramit tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Piramit tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 60 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla
• kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
550-830 x 598 x 500
• Hava dolaşımlı:
550-830 x 598 x 500

• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
687-1097 x 600 x 450
• Hava dolaşımlı:
687-1097 x 600 x 450

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Camlı tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 60 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
778-938 x 598 x 520
• Hava dolaşımlı:
778-1048 x 598 x 520

• 60 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
778-938 x 598 x 520
• Hava dolaşımlı:
778-1048 x 598 x 520

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
687-1097 x 600 x 450
• Hava dolaşımlı:
687-1097 x 600 x 450
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LC 64 PCC 60 T

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

'ENIÝLIK

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 620 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 54 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma

LC 66 GCD 50 T

• Yarı camlı kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
635-965 x 600 x 500
• Hava dolaşımlı:
635-1075 x 600 x 500
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Davlumbaz ve Aspiratörler

Aspiratörler

60 cm Duvar Tipi Davlumbaz ve Gömme Aspiratörler

LC 64 PCC 50 T

60
'ENIÝLIK

64

380

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

LB 75564

75
LED
aydınlatma

Gömme ve Sürgülü Aspiratörler

'ENIÝLIK

61

630

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

LB 55564

53
Halojen
aydınlatma

'ENIÝLIK

59

650

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ300

53
Halojen
aydınlatma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 580 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 60 dB
• Ses basıncı: 48 db (A)

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 470 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 63 dB
• Ses basıncı: 49 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 6 W gücünde LED aydınlatma

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Elektronik kontrol
• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
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250

Ses Seviyesi

Emiş gücü

60
Halojen
aydınlatma

'ENIÝLIK

62

300

Ses Seviyesi

Emiş gücü

iQ100

LED
aydınlatma

• Tek motorlu, toplam motor gücü: 170 W
• 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 170 m3/h
• Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
• Ses basıncı: 41 db (A)

• Çift motorlu, toplam motor gücü: 125 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 300 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
• Ses basıncı: 48 db (A)

• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
• Mekanik kontrol
• 2x30 W gücünde halojen aydınlatma

• Teleskobik aspiratör
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
• Mekanik kontrol
• 2x4 W gücünde LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• Camlı tasarım
• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

• 75 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
255 x 700 x 350
• Hava dolaşımlı:
255 x 700 x 350

• 53 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
255 x 500 x 350
• Hava dolaşımlı:
255 x 500 x 350

DİĞER ÖZELLİKLER
• 60 cm
• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla
kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
635-965 x 600 x 500
• Hava dolaşımlı:
635-1075 x 600 x 500
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LI 63 TCA 10 T

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK
• Kutu tasarım
• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen
metal yağ ﬁltresi

'ENIÝLIK

iQ100

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
• 3 güç kademesi
• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): 580 m3/h
• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 69 dB
• Ses basıncı: 45 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR
• Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma
uygun
• Dokunmatik kontrol
• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

LB 23364

• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ ﬁltresi

• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ ﬁltresi

DİĞER ÖZELLİKLER
• 53 cm
• 120 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
235 x 530 x 280
• Hava dolaşımlı:
235 x 530 x 280

• 60 cm
• 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
• Ölçüler (YxGxD) (mm):
• Hava çıkışlı:
175 x 600 x 280
• Hava dolaşımlı:
175 x 600 x 280
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Özel programlarla
bulaşıklarınıza özel çözümler

Machine Care

Kusursuz temizlik: Machine Care
Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu
opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve
yağ birikintilerinden kolayca kurtulur,
makinenizin ömrünü uzatır ve performansını
artırırsınız.

Otomatik
PROGRAMÎ

Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik
program auto 45°C - 65°C ve 65 °C - 75°C
Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu
elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun
kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne
zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini
tespit eder.

30 dakikadan az sürede maksimum performans: Hızlı yıkama 45°C
45°C’lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.
Hızlı 45º

Temiz bulaşıklar için
parlak ﬁkirler.

Zeolit®
Kurutma

varioDrawer

Dünyanın en tasarruﬂu bulaşık makinesi:
Zeolit® Kurutma Teknolojisi
A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip
enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde
yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik
bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.
Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla
bulaşık dizme olanağı sunar:
varioDrawer - varioDrawer Plus
varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk
kahvesi ﬁncanları için ekstra üçüncü sepet
sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini
artırarak 13 ya da 14 kişiliğe çıkarır.

Farklı programlarla birlikte
kullanabileceğiniz özel opsiyonlar

Narin Bardak
Koruma Sistemi

Narin Bardak Koruma Sistemi
Suyun sertliği bir vana yardımıyla otomatik
olarak optimum düzeyde tutularak
bardakların çizilmeden yıkanmasını sağlar.

rackMatic

Asansörlü üst sepet sayesinde büyük
bulaşıklar için kapasite: rackMatic®
Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi
kolayca ayarlama esnekliği sağlar.

varioSpeed

varioSpeed
Plus

Daha hızlı yıkama ve kurulama: varioSpeed ve varioSpeed Plus
Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin.
varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı
yıkayabilirsiniz.

Shine & Dry

Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Shine & Dry
Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı
zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak
ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.

Hijyen Ekstra

Derinlemesine temizlik: Hijyen Ekstra
Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız
daha uzun süre yüksek sıcaklıkta
yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.

intensivZone

Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş
tencere tavaları gönül rahatlığıyla
yıkamak için: intensiveZone
Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki
çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve
bol suyla yıkanırken, aynı anda üst
sepetteki hassas bardaklarınız zarar
görmeden yıkanmaya devam eder.

varioDrawer
Plus

aquaStop®

71

Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti:
aquaStop®
Bu su emniyet sistemi, su hasarlarına karşı
koruma teknolojisidir.

auto

3 in 1

Akıllı deterjan sistemi: auto 3 in 1
Makineniz tüm deterjan tiplerini (toz, sıvı,
tablet) sensörleriyle otomatik olarak algılar.

9ARÎáY~K
OPSIYONU

Bulaşığın az ya da çok olması artık
sorun değil: Yarı yük opsiyonu
Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam
dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su
ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.
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Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makineleri

5 - 7 - 8 Programlı Bulaşık Makineleri

SN 578 S 06 TT

Eviniz bu
uygulamada.

A

iQ700

Zeolit®
Kurutma

SN 557 S 00 MT

intensivZone

A

+++

Enerji

5 - 6 Programlı Bulaşık Makineleri

++

varioSpeed
Plus

varioDrawer
Pro

Machine Care

varioFlex Pro
sepet

intensivZone

Enerji

iQ500

varioFlex
sepet

Ekstra kuru

A

+

46
Ses Seviyesi

SN 535 S 00 IT

Machine Care

varioDrawer

Raw Water
Valve

Hijyen Ekstra

Enerji

iQ300

varioFlex
sepet

rackMatic

A

+

48
Ses Seviyesi

Machine Care

varioDrawer

varioSpeed

dozajAsistanı

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• A+++ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 44 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Dokunmatik ön panel
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu
koruma
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu
koruma
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne
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iQ100

varioSpeed

Maksimum
Durulama

Hijyen Ekstra

Narin Bardak
Koruma Sistemi

Enerji

SN 515 W 00 DT

iQ100
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+

52
Ses Seviyesi

varioSpeed

rackMatic®

vario sepet

dozajAsistanı

Enerji

52
Ses Seviyesi

varioSpeed

rackMatic®

vario sepet

dozajAsistanı

• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• Elektronik Çocuk Kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,
1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 2 opsiyon: varioSpeed, Yarım yük

• 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,
1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 2 opsiyon: varioSpeed, Yarım yük

• Sepet türü: vario
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

• Sepet türü: vario
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C,
Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 5 opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care,
intensiveZone, ekstraKuru, Yarım yük

• 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 3 opsiyon: varioSpeed, Machine Care,
Yarım yük

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex Pro
• varioDrawer Pro 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8

9ARÎáY~K
OPSIYONU

SN 515 S 00 DT

KONFOR VE GÜVENLİK

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 8 programlı: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C,
Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C,
Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 6 opsiyon: Home Connect, varioSpeed
Plus, Machine Care, intensiveZone,
Shine & Dry, Yarım yük

Enerji

iQ300

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• A++ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK
• Home Connect ile uzaktan erişim ve
kontrol
• Zeolit® Kurutma Teknolojisi
• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• emotionLight iç aydınlatma
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu
koruma
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

SN 536 S 00 MT

• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C,
Hızlı 45°C
• 4 opsiyon: varioSpeed, maksimum
durulama, ekstraHijyen, Machine Care,
ekstraKuru
• Otomatik yarım yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

74

Bulaşık Makineleri
Tam Ankastre Bulaşık Makineleri

SN 515 B 00 DT

iQ100

SN 636 X 02 MT

iQ300

SN 616 X 00 MT

iQ100

Hayat tarzınızla uyumlu,
şık ve esnek teknoloji.

intensivZone

A

+

Enerji

A

++
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rackMatic

dozajAsistanı

varioSpeed
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infoLight

Narin Bardak
Koruma Sistemi

Ekstra kuru
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varioFlex
sepet

varioSpeed
Plus

Enerji

Hijyen Ekstra

46
Ses Seviyesi

dozajAsistanı

varioFlex
sepet

varioDrawer

infoLight

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 52 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• A++ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 46 dB
• Su tüketim değeri: 9,5 l
• Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

• Narin Bardak Koruma Sistemi
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu
koruma
• infoLight mavi program takip ışığı
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu
koruma
• infoLight mavi program takip ışığı
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Bardak 40°C,
Ön yıkama
• 4 opsiyon: varioSpeed Plus, ekstraHijyen,
Machine Care, intensiveZone
• Otomatik yarım yük

• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C,
Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C,
Bardak 40°C
• 2 opsiyon: ekstraHijyen, ekstraKuru
• Otomatik yarım yük

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

• Sepet türü: varioFlex
• varioDrawer 3. çekmece
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

KONFOR VE GÜVENLİK
• Su taşma emniyeti
• Yük sensörü
• Mekanik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve
iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h
(1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 2 opsiyon: varioSpeed, Yarım yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: vario
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir
üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
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Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makineleri

Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makineleri

Tam Ankastre ve Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makineleri

SN 436 S 00 IT

9ARÎáY~K
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dozajAsistanı

Enerji

hygienePlus

auto
varioSpeed

SN 436 S 00 GT

varioFlex
sepet

varioFlex
sepet

10 L
Su tüketimi

iQ300

Otomatik
PROGRAMÎ

3 in 1
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Su tüketimi
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Enerji

iQ300

Ekstra kuru

48
Ses Seviyesi

Machine Care

rackMatic®

dozajAsistanı

Hijyen Ekstra

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• A+ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 12 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

• A++ enerji sınıfı
• Ses seviyesi: 48 dB
• Su tüketim değeri: 11,7 l
• Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

KONFOR VE GÜVENLİK
• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

• aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
• aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
• Yük sensörü
• Elektronik çocuk kilidi
• Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
• dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

PROGRAM VE EK OPSİYONLAR
• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 4 opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, maksimum durulama,
Yarım yük

• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
• 4 opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yarım yük

SEPET ÖZELLİKLERİ
• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
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• Sepet türü: varioFlex
• 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
• Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
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Tazelik akıllı sensörlerin kontrolü
altında: Siemens ankastre
buzdolapları.
Home Connect

Eviniz bu
uygulamada.

Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar
sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar,
içecekler uzaktan bağlantı ile Home Connect
uygulaması üzerinden görüntülenebilir.
Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi
yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi
kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş
yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri,
akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect
uygulamasının birleşimiyle size benzersiz
olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere
daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı
yaşamanız için.

LED
aydınlatma

hyperFresh
Plus

A

++

Enerji

A

+++

Enerji

noFrost

Emniyetli
Cam Raf

electronic
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Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı
koruyan: A++ ve A+++
Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı
koruyun. Siemens soğutucular, ekstra kalın bir
izolasyonla ve enerji tüketimi düşük
kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava
dolaşımı son derece etkin bir şekilde
tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek
miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle
bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve
A+++ enerji verimlilik performansına layık
görülmüştür.
noFrost teknolojisi
Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza
gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları
üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz
donmuyor. Isı, cihaz içinden hızla çekilebildiği
için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış
oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.

coolBox

crisperBox

Daha fazla güvenlik: Emniyetli cam raf
Kırılmaya karşı dirençli cam raf, size daha fazla
güvenlik sağlıyor.
airFresh ﬁltre

Elektronik entegre kontrol paneli: LED / LCD
kapı elektroniği
Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle
buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını
bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu
hassas ayar sayesinde, soğutucu ve dondurucu
bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı
rahatça ayarlayabilirsiniz.

Her şey görünür: LED aydınlatma
Siemens’in tasarladığı LED lambalar
buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır.
iQ500 modellerde yan duvarlarda LED ve
meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot
aydınlatmalar standarttır. Yaydığı hoş beyaz ışık
eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için
mükemmel bir aydınlanma sağlar. İkisi birlikte
standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla
aydınlatma sağlar.
İki kat daha uzun süre tazelik: hyperFresh Plus
hyperFresh Plus Box’ın sürgü sistemi sayesinde,
buraya yerleştirdiğiniz yiyecekler havayla çok
daha az temas ediyor. Böylece nem kaybı
önlenerek sebze ve meyvelerin besin değerleri
iki kat daha uzun süre korunuyor.
Tazelik için ideal koşullar: coolBox (Chiller
bölümü)
Siemens cihazlarında özellikle kahvaltılıklar için
düşünülmüş olan coolBox’ta yiyecekleriniz -2°C
ila +3°C arasında tutulur. Balık ve et çözme
işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılıkları
saklama işini bu bölmede rahatlıkla
yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyecekleriniz
uzun süre bozulmadan saklanmış olur.
Sebze ve meyveler için geniş saklama alanı:
crisperBox
Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını
sağlar. Dalgalı tabanı, yiyecekleri su
yoğuşmasına karşı korurken sürgü sistemi
sayesinde yiyecekler için en uygun nem seviyesi
elde edilir.
Anti bakteriyel hava temizleme ﬁltresi:
airFresh ﬁltre
Hava temizleme ﬁltresi, buzdolabında daha
sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Gıdalardan
gelen kötü kokunun buzdolabının içine
yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını
engeller. Üstelik bu ﬁltrenin değiştirilmesi
gerekmez.
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Buzdolapları

Buzdolapları

A-Cool Serisi Ankastre Buzdolapları ve Ankastre Derin Dondurucu

CI 36 BP 01

iQ700

CI 30 RP 01

Ankastre Buzdolapları ve Ankastre Derin Dondurucu

iQ700

FI 18 NP 31

iQ700

KI 87 SAF 30 N

iQ500

KI 82 LAF 30 N

iQ500

KU 15 RA 50 NE

iQ300

süper
soğutma

A
Enerji

A

+

+
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multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

freshSense

süper
soğutma

Enerji

A

+

/('D\G×QODWPD

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

freshSense

süper
soğutma

Enerji

/('D\G×QODWPD

multiAirflow

freshSense

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 633 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 423 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 380 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 146 l
• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm):
212,5 x 90,8 x 60,8
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm):
213,4 x 91,4 x 61

• Toplam brüt hacim: 226 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 320 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 223 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24saat): 18 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 12 saat
• Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm):
212,5 x 45,1 x 60,8 cm
• Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm):
213,4 x 45,7 x 61 cm

• LED panel elektroniği
• LED aydınlatma
• Teleskobik çekmeler
• Yüksekliği ayarlanabilir raﬂar
• Süper soğutma fonksiyonu
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi

• noFrost
• LED panel elektroniği
• LED aydınlatma
• Alarm fonlsiyonu
• Yüksekliği ayarlanabilir raﬂar
• Süper dondurma fonksiyonu
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crisperBox
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Enerji
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crisperBox

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

Emniyetli
Cam Raf

• Toplam brüt hacim: 276 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 225 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l
• Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm):
177,5 x 56 x 55 cm

• Toplam brüt hacim: 288 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 219 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l
• Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm):
177,5 x 56 x 55 cm

• Toplam brüt hacim: 139 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 119 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l
• Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm):
82 x 59,8 x 54,8 cm
• Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm):
82 x 60 x 55 cm

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü

• Standart aydınlatma
• Mekanik sıcaklık ayarı

• hyperFresh plus

• Fresh

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• Teleskobik hyperFresh çekmecesi
• Teleskobik coolBox çekmecesi

Enerji

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 547 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 182 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm):
212,5 x 75,6 x 60,8 cm
• Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm):
213,4 x 76,2 x 61 cm

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED panel elektroniği
• LED aydınlatma
• Teleskobik çekmeler
• Yüksekliği ayarlanabilir raﬂar
• Süper soğutma fonksiyonu
• Süper dondurma fonksiyonu
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Otomatik buz makinesi

A

++

süper
soğutma

• LED aydınlatma
• LED panel elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Tatil modu
• Alarm fonksiyonu
• multiAirﬂow
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Derin dondurucu çekmecesi:
2 adet (1 adet BigBox)

TAZELİK SİSTEMLERİ
• Teleskobik freshProtectBox çekmecesi
• Teleskobik coolBox çekmecesi

-

• hyperFresh plus
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Buzdolapları

Buzdolapları

Ankastre Derin Dondurucu ve XXL noFrost Buzdolapları

GU 15 DA 50 NE

iQ300

KG 86 NAI 42 N
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/('D\G×QODWPD

Buzmatik

++

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

/('D\G×QODWPD

• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
• Boyutlar (YxGxD) (cm):
186 x 86 x 84

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Derin dondurucu çekmecesi:
2 adet (1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Buzmatik

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Derin dondurucu çekmecesi:
2 adet (1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
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iQ500

KG 56 NLB 30 N

iQ500

Enerji

A

++

/('D\G×QODWPD

Buzmatik

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

A

++

/('D\G×QODWPD

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

/('D\G×QODWPD

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

• Toplam brüt hacim: 578 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18
• Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat
• Boyutlar (YxGxD) (cm):
186 x 75 x 84

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm):
193 x 70 x 80

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm):
193 x 70 x 80

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet
bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet
bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi

• hyperFresh plus
• hyperFresh plus <> 0°C

• hyperFresh plus
• hyperFresh plus <> 0°C

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• Derin dondurucu çekmecesi:
2 adet (1 adet bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi
• Öne çekilebilen cam raf
• Yüksekliği ayarlanabilir kapı raﬂarı
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tereyağı veya peynir bölmesi
• Değiştirilebilir kapı yönü
• Buzmatik

TAZELİK SİSTEMLERİ

TAZELİK SİSTEMLERİ
-

KG 56 NLT 30 N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 682 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+++
• Enerji tüketimi: 252 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Ses seviyesi: 40 dB
• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
• Boyutlar (YxGxD) (cm):
186 x 86 x 84

KONFOR VE GÜVENLİK
• Standart aydınlatma
• Mekanik sıcaklık ayarı

iQ500

A

++

Enerji

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 114 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 190 kWh/yıl
• Dondurucu bölmesi net hacim: 98 l
• Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm):
82 x 59,8 x 54,8 cm
• Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm):
82 x 60 x 55 cm

KG 76 NAI 32 N

En büyük
net hacim

A

A
Enerji

coolFlex Buzdolapları

• 2 adet hyperFresh plus
• Flexible hyperFresh plus <>0°C

• 2 adet hyperFresh plus
• Flexible hyperFresh plus <>0°C

• hyperFresh plus
• Flexible hyperFresh plus <>0°C
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Buzdolapları

Buzdolapları

noFrost Buzdolapları ve XXL noFrost Buzdolabı

KG 56 NLW 30 N

A

iQ500

++

Enerji

noFrost Buzdolabı ve Gardırop Tipi Buzdolapları

KD 56 NSB 30 N

A

iQ500

++

/('D\G×QODWPD

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

Enerji

KD 75 NVI 30 N

A

iQ300

++

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

LED
aydınlatma

Enerji

freshSense

süper
soğutma

süper
dondurma

• Toplam brüt hacim: 597 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm): 181 x 86 x 74

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Buzmatik
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• Buzmatik
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iQ500

A

freshSense

süper
soğutma

noFrost

süper
dondurma

Enerji

iQ300

A

+

Emniyetli
Cam Raf

KA 90 NVI 20 N

+

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

/('D\G×QODWPD

Enerji

multiAirflow

Emniyetli
Cam Raf

/('D\G×QODWPD

• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 70 x 80

• Toplam brüt hacim: 597 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A+
• Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm): 181 x 86 x 74

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Buzmatik
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi

• LED aydınlatma
• LED kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• freshSense
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• Buzmatik

• hyperFresh plus
• hyperFresh plus <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

KONFOR VE GÜVENLİK

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh plus
• hyperFresh plus <> 0°C

Enerji

KA 90 GAI 20 N

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 507 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 70 x 80

KONFOR VE GÜVENLİK
• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet
bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi

A

iQ300

+

Emniyetli
Cam Raf

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• Toplam brüt hacim: 559 l
• Enerji verimlilik sınıfı: A++
• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
• Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

KD 65 NVI 20 N

• LED aydınlatma
• LCD kapı elektroniği
• Süper dondurma fonksiyonu
• Süper soğutma fonksiyonu
• Alarm fonksiyonu
• Elektrik kesintisi alarmı
• Tatil modu
• Ekonomi modu
• Çocuk kilidi (Ekran)
• freshSense
• Değiştirilebilir kapı yönü
• multiAirﬂow ile her rafta eşit soğutma
• airFresh koku ﬁltresi
• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet
bigBox)
• My Box özel saklama bölmesi

TAZELİK SİSTEMLERİ
• hyperFresh plus
• hyperFresh plus <> 0°C

• hyperFresh
• hyperFresh <> 0°C

• hyperFresh plus
• hyperFresh plus <> 0°C
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Ahşap Fırınlar

Çamaşır Makineleri

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

8 kg Çamaşır Makinesi ve 7 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi

WI 12 W 560 TR

A

+++

Enerji

1- 8
kg

% -30
Enerji

iQ700

Kapasite

iQdrive

timeLight

Başlat

waterPerfect
Plus

WK 14 D 541 EU

B
Enerji

4
kg

7
kg

Kurutma

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS
• A+++ -%30
• 8 kg
• 10 yıl garantili iQdrive motor

• B enerji sınıfı
• 1400 devir

iQ500

ANK 06001 GR

ANK 06001 WH

ÖZELLİKLER

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
• Modüler sistemle kolay montaj imkânı
• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
• Modüler sistemle kolay montaj imkânı
• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

KONFOR VE GÜVENLİK
• Büyük dijital ekran
• waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
• timeLight zaman göstergesi
• Reload (başlat/beklet)

• 7 kg yıkama 4 kg kurutma kapasitesi
• LED display

BOYUTLAR (YxGxD)

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

ANK 06001 WA

ANK 06002 WH

OPSİYONLAR
• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri
• ecoSpeed Perfect
• Ön yıkama
• Kalan süre
• İlave durulama

• Sıcaklık ayarı
• Sıkma devri
• Kurutma ayarı
• Kalan süre
• Zaman erteleme

PROGRAMLAR
• Allergy Plus & Baby
• Gömlek/Bluz
• Kot/Koyu renkliler
• Spor giysileri
• Yorgan
• Hassas/İpek
• Tambur temizleme
• Durulama/Sıkma/Boşaltma
• Pamuklu
• Pamuklu eko
• Sentetikler
• Yünlüler
• Süper-kısa 15‘/30‘
• Mix
• Renk: Beyaz

• Yoğun kurutma
• Düşük ısıda kurutma
• Fluff clean
• Outdoor
• Gömlekler
• Gece yıkama
• Mix
• Kolay ütü
• Hassas
• Yünlüler
• Süper 15‘
• Renk: Beyaz

ÖZELLİKLER

• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
• Modüler sistemle kolay montaj imkânı
• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

BOYUTLAR (YxGxD)

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm
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• 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
• Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
• Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
• Modüler sistemle kolay montaj imkânı
• Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
• Fırınla uyumlu çekmece kapağı

• Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm
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Ankastre Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi

Ankastre Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevrelerindeki duvarlara ve eşyalara olan mesafeleridir. Bu katalogda
belirtilen ölçüler montaj alanında sağlanmamışsa müşterimiz alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir
ve cihazın montajı kesinlikle yapılmaz.
OCAKLA DAVLUMBAZ / ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin
asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre
(ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde
ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe)
ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari
mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm ocaklarda
• Arka duvarla mesafe 5 cm
• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgara üst seviyeden, davlumbaz
alt seviye arasında olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ocak
yüzeyinden alınır.)

75 cm ocaklarda
• Arka duvarla mesafe 5,5 cm
• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

DİKKAT!

DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için;
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için;
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

ANKASTRE FIRIN DOLAP ÖLÇÜLERİ

İNDÜKSİYONLU OCAKLARDA HAVALANDIRMA BOŞLUĞU

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda,
internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi
belirtilmedikçe) ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari mesafeler
aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.
Fişli kablo bağlantısı için elektrik prizinin fırın arka gövdesine gelmeyecek
şekilde, üst tarafta hazırlanması gerekmektedir. Priz yeri, fırının oturacağı
yüzeyden örneğin bu resim için, 52 cm’nin üzerinde olmalıdır. Elektrik
ocak seramik klemens, gazlı ocak priz/klemens ile fırın elektrik bağlantısı
(priz) ayrı hazırlanmalıdır. Gerekli havalandırmanın sağlanabilmesi için
mesafeler önemlidir.

min. 550

İndüksiyonlu ocakların alt tarafında, mobilyada
havalandırma boşluğu bırakılması gerekir. Bu boşluğun
detayları montaj kılavuzunda bulunmaktadır.

560+8
20

405 145

180
18
0
ma
maks
aks.
520
0
570

595
maks.
5
59
595
95

54
548

ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ
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DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri
belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj
kılavuzuna bakılmalıdır.

Davlumbaz ve aspiratörlerden tam verim alınabilmesi için; ürün
kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimlerde ya da montaj
kılavuzunda belirtilen adaptör çaplarından daha küçük çapta boru
kullanılmamalıdır. Örneğin, 120 mm çaplı adaptörü olan bir üründe
110 mm çaplı boru kullanılmamalıdır.

592

522
**45

1
Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir.

ø 120
ø 150
368
324

min.
60-50
560+2
490-500+2

*min. 70
min. 50

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri
belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj
kılavuzuna bakılmalıdır.

1

DAVLUMBAZ VE ASPİRATÖRDEN TAM VERİM ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin
asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

DİKKAT!

20

590
59
((min.
n. 575
maks.
ks 597)

Fırın bağlantı soketi için
boşluk 320x115

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için;
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar
alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm’yi geçtiğinde duvar kaplaması
olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.

min. 45
Çekmece

60

Ocak prizi
için yer
320x115

*19

DİKKAT!

• Arka duvarla mesafe en az 5 cm
• Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
• Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

min. 65

* Ocak kesitinden duvara kadar
olan minimum mesafe
** Maksimum oturtma derinliği
Ö

min. 600

min. 20

Dikkat!
Baca bağlantı borusunun özellikle dayanıklı, düz ya da spiral
malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Kesinlikle akordeon boru
kullanılmamalıdır. Dirsek sayısı ve çokluğu baca çıkış mesafesinin
uzunluğu, cihazın çalışma performansını düşürmektedir.

DİKKAT!
Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri
belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj
kılavuzuna bakılmalıdır.

maks. 20
Ölçüler mm cinsindendir
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Ankastre Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi

Ankastre Teknik Çizimler ve Montaj Rehberi

CİHAZIN BAĞLANACAĞI TESİSATA AİT TAVSİYELER

ANKASTRE SOĞUTUCU

• Elektrikli cihazların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışıp müşterilerimizin bekledikleri faydayı sağlayabilmeleri için; bağlı oldukları kablo,
sigorta, tesisat gibi elektrik şebekesi ve elemanlarının cihaza uygunluğu çok önemlidir.

• Cihazlar modele göre modül farklılığı gösterebilir. Ahşap
planlanmadan önce mutlaka cihazın montaj kılavuzunu inceleyin.

• Cihazların beslendiği elektrik şebekesi ve elemanlarının uygun olmaması durumunda, ürünlerde teknik sorunlar (çalışmama, sık
arızalanma vb.) ortaya çıkabileceği gibi bazı güvenlik sorunlarıyla da (yangın, çarpılma, yaralanma, ölüm vb.) karşı karşıya kalınabilir.

• Her bir soğutucu için mutlaka birbirinden bağımsız modül
kullanılmalıdır.

• Ürünün kendi teknik şartnamesine uygun olmayan bir tesisata montajının kesinlikle yapılmaması ve tesisatın ürüne uygun hale
getirilmesi için müşterinin bilgilendirilmesi çok önemlidir.

• Modüllerin arasında hava geçişi bulunmamalıdır.

• Tesisatla ilgili belirsizlikler yaşanması halinde, mutlaka bölgenizdeki “yetkili elektrikçi” belgeli elektrikçilerden destek alın.

• Hava sirkülasyonu için modüllerin arkasında uygun boşluk
bırakılmalıdır.

• Cihazlarımızın montajının yapılabilmesi için cihazın bağlanacağı prizin toprak hatlı olması zorunludur.

• Mümkünse yan modüle sıcak cihaz planlanmamalıdır.

• Priz kullanılmayan yerlerde, cihazlarımızın elektrik tesisatına bağlanması için özellikle seramik klemens ya da yanmaz klemens
kullanılmalıdır.

UYGUN SİGORTA VE KABLO ÇAPLARI TABLOSU

• Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili
servis tarafından yapılmamaktadır.

Üç fazlı bağlantılar

• Soğutucu / Dondurucunun verimli bir şekilde çalışabilmesi için
montaj yerinin zemini, düz ve sağlam malzemeden yapılmış
olmalıdır.

Sigorta değeri
A (Amper)

Kablo kesiti (mm2)
Örn: 3x2,5 mm2

Sigorta değeri
A (Amper)

Kablo kesiti (mm2)
Örn: 5x2,5 mm2

0 - 1380

6

En az 1,50 mm2

-

-

1380 - 2300

10

2

En az 1,50 mm

-

-

2300 - 3680

16

En az 1,50 mm2

-

-

3680 - 5750

25

En az 2,50 mm2

10

En az 1,50 mm2

5750 - 7360

32

En az 4,00 mm2

16

En az 1,50 mm2

• Su bağlantısı olan modellerde musluk, cihazın arkasında
olmamalıdır.

16

En az 2,50 mm2

• Elektrik prizi cihazın arkasında olmamalıdır.

7360 - 11040

Tabancada
havalandırma aralığı
min. 200 cm2

A - COOL SOĞUTUCU / DONDURUCU

Tek fazlı bağlantılar
Güç
W (Watt)

Hava çıkış kanalı
min. 200 cm2

Uygun değil

Tabloda belirtilen kablo çapları, cihaz ve şebeke arasındaki besleme kablosu için geçerlidir.

• Ürün zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında su,
elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.
• Kabin derinliği minimum 630 mm olmalıdır.
• Kabin ölçüleri 90 derece olmalıdır.
• Mobilya, arka duvara çok iyi sabitlenmiş olmalıdır.

• Bazanın yüksekliği alttaki havalandırma menfezlerini
kapatmamalıdır.

Ölçüler mm cinsinden
Taban ayarı

• Cihazın monte edileceği mobilyanın yanında ısı kaynağı (ocak,
fırın vb.) olacaksa aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidır:

ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

1. Cihazla ısı kaynağı arasına izolasyon yapılmalıdır.
• Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın montaj kılavuzunu
inceleyin.

maks. 144*

2. Cihaz, elektrikli ve gazlı ocaklardan en az 3 cm uzak olmalıdır.
Cihaz zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında su,
elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.
3. Cihaz, katı yakıtla çalışan ocaklardan en az 30 cm uzakta
olmalıdır.

• Cihazın arkasına kesinlikle su ve elektrik tesisatı planlamayın.
• Su ve elektrik tesisatını yan modül içine planlayın. Üzerinde
bulunan tezgâha ocak planlamayın.

4. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde monte
edilmelidir.

• Su kaçağı durumunda elektriğin kısa devre yapma tehlikesi
bulunduğundan cihazı evye altına planlamayın.
• Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili
servis tarafından yapılmamaktadır.

min. 90
maks. 220*
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DİKKAT!

DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için;
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için;
ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.
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Ankastre Fırınlar

Çelik Ocaklar ve Cam Ocaklar

HB301E4T, HB331W0T, HB331S2T, HB331E0T,
HB559E1T, HB559E3T, HB559S3T, HB559W1T,
HB43GS256, HB43GS656, HB43GS556

HB634GBS1, HB655GNS1, HB656GHW1, HB675GBS1
HB676G5S6

maks. 20
560+8

min.
550
405

180

19,5
mak
m
aks.
akk
52
20

595

585+10
min. 35

60

535
maks.
45

577

594

548

560+8

&LKD]ED÷ODQWÕVÕLoLQ\HU
320 x 115

* Metal ön cephede 20 mm

HN678G4S6, HS636GDS1

CM633GBS1, CM656NBS1

min. 35

585

19,5

+10

56

580

53

&LKD]ED÷ODQWÕVÕ
LoLQ\HU
[

maks.
45

577

595

548

560+8

19,5

60

7DEDQGDKDYDODQGÕUPD
DUDOÕ÷Õ min. 50 cm2
Ölçüler mm cinsindendir



PLQ



min. 35

450+2
min. 35

19,5

520

577

594

548



Ölçüler
mm cinsindendir

HF15M561, HF15M264, HF15G564

750

26
5
56
**

BE634LGS1

min. 550

$oÕNGXYDU
DoÕN
45

380+2



560+8

*19
0HWDO|QFHSKHLoLQPP
Ölçüler mm cinsindendir

* min. 150

520

590

58
17

560+2
-0

600
594
19,5
Ölçüler mm cinsindendir

45

min. 50

min. 600

* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

min. 35

)ÕUÕQSUL]L
için yer

58

300
30
860-864

467470

610+2
-0
* min. 150

8
896

545

23
Ölçüler mm cinsindendir

* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

min. 55

***min.
* Ocak kesitinden duvara
30
kadar olan minimum mesafe
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

850+2
-0
* min.
150

560+2
-0
* min. 150

min. 600

**

752

58

19-29

min. 50

31

+2
4
480-490
-0

EP7A6QB10, EP7A6QB20, EP7A6QB20L, EP7A2QB20

19-29

480-490+2-0

19-29

min. 600

478

* min.
100

min. 50

490-500+2
-0
min. 600
* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

520

45

26
**

45

855

560+2
-0

850+2
-0
* min.
150

45

EP9A6QB90

520

10 70

27
43-53

58
26
**

17-27

480-490+2-0

* min.
100

590

520

Arka duvar
DoÕN

382

min. 600

EP6A6HB20, EP6A6HB20L, EN6B6PB80O, EN6B6PB80L
EP6A2PB20O, EP6A6PB80, EP6A6PB20, EP6A8HB20

EP7A6SB20

min. 560

61

min. 55
+2
4
480-490
-0

EO6C6PB11O, EO6C6PB11L, EO6C6PB81O, EO6C6PB81L,
EO6C2PB11O, EO6C2PB11L, EO6C6HB11O, EO6C6HB11L

45

380

min.
550
0

560+2
-0

***min.
* Ocak kesitinden duvara
30
kadar olan minimum mesafe
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

318
360

594

HV541ANS0

45

19-29

***min.
* Ocak kesitinden duvara
30
kadar olan minimum mesafe
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

45

45

maks.
s
4
45

maks.
52

Ölçüler mm cinsindendir

369 554

Ölçüler mm cinsindendir

19-29

min. 55

**

&LKD]ED÷ODQWÕVÕLoLQ\HU
320 x 115

min. 600
* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

45

26
5
56
**

min. 600

548

gOoOHUPPFLQVLQGHQGLU

60

548

58

45

+2
480-490 -0

* min. 150

&LKD]ED÷ODQWÕVÕLoLQ\HU
320 x 115

600
min. 560
+8
550

407 560+8
442
594

407 560+8
442
594

7DEDQGDKDYDODQGÕUPD
DUDOÕ÷Õ PLQFP2

4 5
405
455

455



min. 35

450+2
min. 35

480-490+2-0

EC9A5TB90

520

53

60

maks.
s
4
45

HF24G564

min. 550

19,5

 +8
442


&LKD]ED÷ODQWÕVÕLoLQ\HU
320 x 115

min. 600
* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
gOoOHUPPFLQVLQGHQGLU

min. 50

560+2
-0
* min.
100

4 5
405

PDNV
V



maks.
45

19-29

min. 50
480-490+2-0

* min.
100

EL7A5QB21

+2

535 560

45
17-27

560+2
-0

min. 600
* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
gOoOHUPPFLQVLQGHQGLU

560 -0
595

58

520
17

45

EC7A5RB90, EC7A5SB90

min. 550

 

+8

EL6A5PB21

56

580

17-27

min. 50

* min.
100

CD634GBS, CS856GPS1

 



4 5
405

17
**

480-490+2-0

45
585+10
min. 35

510

60

35

535

595

Ölçüler
mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir

min. 550

510

560+2
-0

Ocak prizi
için yer
320x115

*19

35

min. 550

EG6B5PB60L, EG6B5PB60O, EC6A5PB90,EC6A5PB90L,
EC6A5HB90, EG6B5YB60O, EG6B5HB60O / L

4
405

595

548

&LKD]ED÷ODQWÕVÕ
için yer
320 x 115

4 5
405

60
00+4

7
maks. 50 570
595

min. 35

45

60

145

min. 550

EB6C2PB80L, EB6C2PB80O, EB6C5PB80L EB6C5PB80O,
EB6C5PB60L, EB6C5PB60O EB6C5YB80L, EB6C5YB80O,
EB6C5HB60L, EB6C5HB60O

HM656GNS1, HM633GBS1

4
43-53

min. 50

490-500+2
4
-0
min. 600
* Ocak kesitinden duvara
***min.
kadar olan minimum mesafe
30
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

min. 55
+2
4
480-490
-0

min. 600
***min.
* Ocak kesitinden duvara
30
kadar olan minimum mesafe
** .HVLWLoHULVLQGHNLJD]ED÷ODQWÕVÕQÕQ
pozisyonu
*** $OWDPRQWHHGLOPLúIÕUÕQOD
IÕUÕQÕQJHUHNWLUGL÷L|OoOHUHEDNÕQÕ]
Ölçüler mm cinsindendir

Davlumbazlar

Davlumbazlar

LC64PCC50T, LC64PCC20T, LC64PCC60T

LC40955

LF98BE542

LB55564

LF98GA542

LC97FVP60


 

400



+DYDoÕNÕúÕ
+DY
740-1140
40

16

323

207
7

+DYDoÕNÕúÕ
min. 660
PDNV 390

465



+DYDGRODúÕPÕ
min. 790
PDNV

+DYDoÕNÕúÕ
Do
744-924
-9


Ölçüler mm
cinsindendir

LB23364

Ölçüler mm cinsindendir

LB75564

Ölçüler mm cinsindendir

LC64BA521T, LC67BD532T

* 2FDN
Õ]JDUDVÕQÕQ
J
VWNHQDUÕQGDQ
LWLEDUHQ

LC97FQP60

(3)

min. 126
2

16

16

642-954
95 (1)
642-1064
10 (2)

700-3

257

580 247
min. 120 (1)
min. 10 (2)

434
34
min. 10
260-3

min. 15

min. 15

350-3

250

260
60

Ölçüler mm cinsindendir

LC67BC532, LC64BB222T, LC64BB522T

Ölçüler mm cinsindendir

LC77BC532T

min. 126
2
628-954
95 (1)
628-1064
10 (2)

min. 126
2

257
min. 120 (1)
min. 10 (2)

448
48

628-954
95 (1)
628-1064
10 (2)

min. 120 (1)
min. 10 (2)

448
48
250

260
501

Ölçüler mm
cinsindendir

(2)
(3)

642-954 (1)
642-1064 (2)
456

260

257

500

700

500

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

LC97BC532

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

LC97BD532

min. 126
2
628-954
95 (1)
628-1064
10 (2)

(3)

342

580 247
min. 120 (1)
min. 10 (2)

448
48
250
500

500
(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ
+DYDoÕNÕúÕDúD÷Õ\DPRQWHHGLOPHOLGLU
Ölçüler mm cinsindendir

min. 126
2
342
580 247
642-954
95 (1)
(2)
642-1064
10
434
34

345

250

46
900

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

(3)

500

min. 120 (1)
min. 10 (2)

min. 126
2
342
580 247
642-954
95 (1)
(2)
642-1064
10
434
34

345

250

60
900

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

500

min. 120 (1)
min. 10 (2)

345
60
900

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

350
600

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

LF31IVP60

220

min. 120 (1)
min. 10 (2)
687-1097

500

260

250

250
250

540

LC98BD542T

(3)

520

540

257

46

900

530


Ölçüler mm cinsindendir

52
600

52



247 237

442
42

260

500

260
250
250

580 247

60
250

46

min. 120 (1)
min. 10 (2)

46

LC66HA541T, LC66HA241T, LC66HA641T

634-954
95 (1)
634-1064
10 (2)

257

580 247

442
42

420

+DYDGRODúÕPÕ
+DYDoÕNÕúNDQDOÕ\DUÕNODUÕKDYD
oÕNÕúÕQGDDúD÷ÕGR÷UXPRQWHHGLQL]

min. 126
2
min. 120 (1)
min. 10 (2)

634-954
95 (1)
634-1064
10 (2)

890
(1) +DYDoÕNÕúÕ 263

(2)
(3)

890
Hava
Ölçüler mm
263
oÕNÕúÕ
cinsindendir
+DYDGRODúÕPÕ
+DYDoÕNÕúNDQDOÕ\DUÕNODUÕ
KDYDoÕNÕúÕQGDDúD÷ÕGR÷UXPRQWHHGLQL]

(3)



LC97GA532

min. 126

257

46

460 190

min. 1029(2)
maks. 1299 (2)

500

LC68GA542T

30
00

+DYDoÕNÕúÕ
min. 730PDNV
Hava
GRODúÕPÕ 540
min. 730PDNV

min. 130(1)
min. 70(2)

260

min. 126
2
min. 130(1)
min. 70(2)

(3)

580 247

260

256

470
256

460 190



470

(3)

(3)

580 247

250

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm
cinsindendir

187

430

LC94BA521T

(3)

min. 969(1)
maks. 1239 (1)

600

500

(1)

ızgarasının
g
üst kenarından
itibaren

187

430

LC66GCD50T, LC66GCD20T, LC66GCD60T

min. 70(1))
min. 130(2)

min. 969(1)
maks. 1239 (1)

900

* Ocak

(3)

500-3

610
680
Elektrikli için
ç min. 550
Önerilen 650
Gazlı için min. 650*

gOoOHUPP
FLQVLQGHQGLU

min. 70(1))
min. 130(2)

min. 1029(2)
maks. 1299 (2)

264

900
0

502

Hava çıkışı
min. 751
maks. 931





(OHNWULNOL

LoLQPLQ
o

gQHULOHQ
Q
*D]OÕLoLQPLQ
Q


275

(3)

min. 245
min.
155
454
52



min. 15

350-3

35


4
470

439
3



250



PLQ

500-3

180



267 257
PLQ
LQ

240

521
47

350
900

(1) +DYDoÕNÕúÕ
(2) +DYDGRODúÕPÕ
(3) +DYDoÕNÕúNDQDOÕ+DYDQÕQGÕúDUÕYHULOPHVL
GXUXPXQGDÕ]JDUDDúD÷ÕGR÷UXPRQWH
edilmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

450
Ölçüler mm cinsindendir

Elektrikli için min. 550
*D]OÕLoLQPLQ

600
* 2FDNÕ]JDUDVÕQÕQ
VWNHQDUÕQGDQLWLEDUHQ

Ölçüler mm
cinsindendir

Bulaşık Makineleri

Buzdolapları

CI 36 BP 01

maks. 144*

min.
90
maks. 220*

SN 636 X 00 MT
SN 66 D 080 TR
SN 64 E 003 TR

SN 578 S 06 TT, SN 557 S 00 MT, SN 535 S 00 IT, SN 536 S 00 KT, SN 55 D 500 TR,
SN 55 D 200 TR, SN 55 D 600 TR, kodlu ankastre bulaşık makineleri için geçerli teknik çizimdir.

SN 46 M 531 TR
SN 436 S 00 GT

CI 30 RP 01

FI 18 NP 31

KI 87 SAF 30 N

Buzdolapları

Çamaşır Makineleri

WK14D541EU

KI 82 LAF 30 N

yakl. 1150

yakl. 1200

yakl. 800

Detay Z

584

yakl. 750

550
(595)

120
min.
500
maks. yakl. 1400
900

yakl. 950

min.
500
maks.
900

190
170

820
19
(maks. 21)
50-60

ile uyumlu

32

Ölçüler mm cinsindendir

60
20+12

70

Filtre
\XYDVÕGHULQOLN

7
35

24

maks.
150

150

25
Ölçüler mm cinsindendir

GU 15 DA 50 NE

KU 15 RA 50 NE
595 Panel

A
186

Z

Z

186
820

413

413
25

150
20

+12

595 Gövde
Ölçüler mm cinsindendir

WI12W560TR

595

584
Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir

Serviste mükemmellik
Siemens’te.

101

Online servis kaydı

7/24 Siemens
Müşteri Hizmetleri

Küçük ev aletlerinin
evden alınıp eve teslimi

Tam donanımlı servis
hizmeti

+4 yıl ek garanti
hizmeti

2 saat aralığında
randevu

Acil nöbetçi
servisi hizmeti

Eğitimli uzman
teknisyen

Yaygın servis ağı

Geçici ürün temini

Toz torbası, aksesuar ve
temizlik & bakım ürünleri

Orijinal yedek parça

Siemens Yetkili Servisi’nden +4 Yıl Ek Garanti Hizmeti!
Yetkili servis güvencesi altında satın almış olduğunuz ek garanti
hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar korur, orijinal yedek parça ve
aksesuar desteği sağlar.

101

Ankastre ve KEA Satış Müdürlüğü
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi
B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir
Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44
Kuzey ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5
Ümitköy - Çankaya - Ankara
Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80
Marmara Bölge Müdürlüğü
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99
BSH Grubu, Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı
sahiplerindendir.
siemens-home.bsh-group.com/tr
1

