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Nové výsledky.
Pre neobyčajné 
požiadavky.
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Väčšia výbava
studioLine sa vyznačuje špeci-
álnymi prvkami výbavy, ktoré 
sa nachádzajú len v tomto ex-
kluzívnom produktovom rade. 
Jeho moderné, vysoko hodnotné 
zabudovateľné spotrebiče s ino-
vatívnou technikou a nezameni-
teľným dizajnom okúzlia maxi-
málnym výkonom a komfortom. 

Individuálny servis studioLine
Naša infolinka studioLine +420 
251 095 575 je vám k dispozícii 
každý pracovný deň od 9.00 
do 17.00 hod. Informácie o výrob-
koch, o ich používaní a obsluhe mô-
žete získať aj elektronicky na: 
studioline@bshg.com

studioLine poradenstvo
Zákaznícky poradenský servis je 
samozrejmou súčasťou studioLine. 
Môžete sa spoľahnúť na 100 % kva-
litu servisu vášho špecializovaného 
predajcu, rovnako ako na profesio-
nálny a individuálny prístup.

studioLine od Siemens je nezame-
niteľný produktový rad určený 
všetkým, ktorí pri svojom výbere 
kladú dôraz na exkluzívny dizajn, 
výbavu a zážitok z produktu. A už 
pri nákupe očakávajú viac: vyššiu 
kvalitu, lepšie poradenstvo a servis. 
Očakávajú kompetencie, ktoré 
môžu ponúknuť iba špecializované 
kuchynské štúdiá. So studioLine 
od Siemens vám ponúkame 
výnimočnosť.
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Jedinečný 
dizajn.
Vynikajúca 
efektivita.
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Výrazný 
dizajn.
Exkluzivita v každom detaile: pre studioLine je charakteris-
tické priamočiare vedenie linky s architektonickou jasnos-
ťou, ako aj najmodernejšie techniky spracovania 
a materiálu.

Nezameniteľný vzhľad studioLine vytvárajú predovšetkým 
dizajnové detaily, ako je napr. tvarovo dokonalá rukoväť 
studioLine z masívnej ušľachtilej ocele, elegantné písmo 
použité na všetkých spotrebičoch studioLine, dimmLight 
vo vnútornom priestore chladničiek studioLine alebo sve-
telný koncept emotionLight v umývačkách riadu.

Za svoj exkluzívny, ako aj výrazný dizajn boli zabudovateľ-
né spotrebiče studioLine vyznamenané renomovanými di-
zajnovými cenami.

Cena iF dizajn
■ pre varnú dosku s ovládaním discControl EH 685DB12E
■  pre varnú dosku s ovládaním discControl EH 885DC12E 

(zlato)

Cena reddot dizajn
■ pre kompaktnú mikrovlnnú rúru HB 86P582
■ pre kompaktnú kombinovanú parnú rúru HB 36D582
■ pre ohrevnú zásuvku HW 290582
■ pre ohrevnú zásuvku HB 36G4580 
■ 2012 pre celoplošnú indukčnú varnú dosku EH 801KU11E



Pôsobivá 
efektivita.
Zjednodušiť každodenný život a dlhodobo zvýšiť jeho kvali-
tu – to sú ciele, ktoré si kladie studioLine. Vďaka inovatívnej 
technológii sú naše zabudovateľné spotrebiče dnes také in-
teligentné, že zvládnu vykonať všetky úlohy automaticky 
tak dobre, že my sami by sme to sotva dokázali. Zároveň 
presvedčia jednoduchosťou ovládania, ako napr. intuitívne 
ovládaný TFT displej.

Samozrejme, kladieme dôraz na efektivitu pri spotrebe. 
Spotrebiče studioLine sa vyznačujú nízkymi hodnotami 
spotreby. Nový druh ohrevu, horúci vzduch eco, je až o 30 % 
úspornejší než medzná hodnota triedy spotreby energie A. 
Umývačky riadu speedMatic ponúkajú so systémom sušenia 
Zeolith® brilantné výsledky a dosahujú triedu spotreby ener-
gie A+++.

Vyšší výkon, nižšia spotreba
Vďaka technickým inováciám umožňuje Siemens získať do-
mácnostiam najlepšiu efektivitu, najvyšší výkon a maximál-
ny komfort. Za posledných 15 rokov sa nám podarilo výraz-
ne znížiť hodnoty spotreby vo všetkých produktových 
skupinách. Táto obzvlášť nízka spotreba energie je 
v Siemens označená ako eco+. Viac sa o tejto téme dozviete 
na: www.siemens-home.com/sk/ecoplus

Úspornejšie,
výkonnejšie



Zážitok so 
studioLine.
Chuť exkluzivity.
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Pre všetkých, ktorí hľadajú niečo neobyčajné: pri zabudova-
teľných spotrebičoch studioLine nájdete všetky možnosti 
ako pre štýlové, tak aj individuálne a kvalitné kuchynské 
vybavenie. Inovatívna technika s množstvom jedinečných 
parametrov výkonu a nezameniteľný dizajn spotrebičov 
v kombinácii s prvotriednou kvalitou materiálu a jeho spra-
covaním túto exkluzivitu zvýrazňujú. Tešte sa na unikátne 
technické inovácie. Objavte mimoriadne prednosti výbavy. 
A vychutnajte si svoj nový, slobodný priestor, aby ste mohli 
všetko zostaviť podľa svojich individuálnych požiadaviek.

Najexkluzívnejší dizajn
Dizajn studioLine je moderný a nadčasový a je súčasťou 
všetkých spotrebičov. Charakteristické znaky sú inovatívne, 
modro podsvietené ovládanie lightControl, nový farebný tex-
tový TFT displej s vysokým rozlíšením, elegantná rukoväť 
z masívnej ušľachtilej ocele a logo studioLine na spotrebičoch.

Jediné, čo 
vám bude
chýbať, 
budú slová. 
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V najkrajšej harmónii
Spotrebiče compact45, napr. parnú rúru a mikrovlnnú kom-
paktnú rúru, možno perfektne zjednotiť s ohrevnou zásuvkou 
a s veľkoobjemovou rúrou do jednej elegantnej jednotky, ktorá 
sa vďaka kontinuálnemu dizajnu a jednotnému ovládaciemu 
panelu opticky perfektne začlení do jedného celku.

Intuitívne ovládateľný: farebný TFT displej
Optimálne kontrastné hodnoty a vysoké rozlíšenie – nový farebný 
textový TFT displej ponúka ešte lepšiu čitateľnosť z každého uhla 
pohľadu. Jednoduché animácie sa postarajú o rýchle, intuitívne 
pochopenie všetkých funkcií a ešte väčší komfort obsluhy.
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Exkluzívna výbava
Trojnásobný teleskopický plne výsuvný systém s funkciou STOP, 
teplotná sonda pre vyšší komfort pri meraní teploty a dvierka 
rúry s tlmeným zatváraním softClose – všetky rúry na pečenie 
radu studioLine Siemens majú tieto špecifické prvky vo výbave.
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Všetko, len 
nie obyčajné.

Príjemná klíma v kuchyni
Nový stolný odsávač pár sa elegantne a nenápadne ukrýva 
v antikorovom rámčeku priamo za varnou doskou. V prípade 
potreby ho možno jednoducho vysunúť.

Nový štandard
Indukčné varné dosky so zónou flexIndukcie v šírke 80 cm ponú-
kajú teraz štandardne 5 varných zón vr. jednej zóny flexIndukcie.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že vám so studioLine spotrebičmi 
predstavujeme niečo neobvyklé: inovácie s neobvyklým dizajnom 
a exkluzívnou technikou, ako napr. nové indukčné varné dosky so 
zónou flexIndukcie, ktoré majú teraz na šírke 80 cm 5 varných zón, 
z toho 1 zónu flexIndukcie – a poskytujú vám tak väčší priestor na vaše 
kuchárske umenie. Alebo nové, komfortné riešenie v podobe stolného 
odsávača pár, ktorý je integrovaný do pracovnej dosky. Vďaka svojmu 
jedinečnému tvaru v modernom jednoduchom dizajne, predovšetkým 
však vďaka svojmu neobvyklému umiestneniu priamo za varnou 
doskou priťahuje nielen všetky pachy, ale aj všetky pohľady.
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Absolútna voľnosť.

Inovácia inclusive: celoplošná indukcia
S inovatívnou celoplošnou indukčnou varnou doskou vám 
ponúkame techniku indukcie budúcnosti, ktorú si môžete 
dopriať už dnes. Svoj riad môžete umiestniť kamkoľvek 
na varnej doske a užiť si tak maximálnu voľnosť bez obme-
dzení presne ohraničenými varnými zónami. Exkluzívne len 
v studioLine.

Voľnosť pri varení
Na novej celoplošnej indukčnej doske Siemens môžete ľu-
bovoľne umiestniť až štyri panvice a hrnce súčasne. Inova-
tívna celoplošná indukcia automaticky rozpozná pozíciu, 
veľkosť a tvar jednotlivých nádob. 

Inovatívne technológie
Silou magnetu sa aktivujú indukčné cievky pod sklokera-
mickým povrchom varnej dosky, na ktorej riad stojí: spoja 
sa do jednej ovládateľnej jednotky a vytvorí sa teplo na va-
renie. Len tak dlho, ako je potrebné. 

Všetko pod kontrolou
Len čo umiestnite riad na celoplošnú indukciu, ihneď sa 
vám jeho pozícia, veľkosť a tvar zobrazia na jednoducho 
ovládateľnom farebnom dotykovom TFT displeji. Ak sa do-
tknete tlačidla Info, zobrazia sa vám všetky potrebné tipy 
na používanie a na ovládanie. 
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Jediná varná 
zóna.



Perfektný komfort obsluhy
Vďaka systému rackMatic s plným výsuvom môžete v umývačkách 
riadu studioLine nastaviť výšku horného koša v troch úrovniach. 
A to celkom pohodlne, aj keď je kôš plný. Tak majú v oboch košoch 
popri riade, príboroch a pohároch miesto aj veľké hrnce a taniere.

Made in Germany
Najmodernejšie technológie s najlepšími materiálmi a s najlepším 
spracovaním – studioLine sa vyznačuje vysokou kvalitou a trvalou 
hodnotou. Spotrebiče Siemens vyrába približne 14 000 vysoko kva-
lifikovaných zamestnancov v 7 výrobných závodoch v Nemecku.

V každej exkluzívnej kuchyni vytvára dizajn rámec, ktorý nasmeruje 
pohľad na to najdôležitejšie – na funkčnosť. Vo všetkých zabudova-
teľných spotrebičoch studioLine nájdete inovatívnu techniku, ktorá 
pri varení, chladení, odsávaní a umývaní okúzli najvyšším výkonom, 
najmodernejším komfortom a možnosťou všetko ideálne kombino-
vať. Pohľad obzvlášť priťahuje ovládanie discControl. Manipulácia 
s varnými zónami nebola nikdy taká jednoduchá – len jednoduchým 
otočením magnetických diskov jedným prstom.

Haute couture 
pre vašu haute 
cuisine.
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Správna klíma v kuchyni
Váš dizajn priťahuje všetky pohľady, vaša moderná technika 
všetky pachy. Ktorýkoľvek tvarovo a dizajnovo nadčasový odsávač 
studioLine z prvotriedneho antikora sa postará o to, aby všetky 
nepríjemné kuchynské pachy zmizli nielen rýchlo, ale aj potichu.

Perfektná kombinácia
Indukčné dosky so zónami flexIndukcie ponúkajú viac priestoru 
a flexibility pri varení – a taktiež viac komfortu pri ovládaní 
vďaka inovatívnemu konceptu ovládania discControl.
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Optimálne varenie v pare
Dokonalé výsledky pri varení a pečení sú zaručené vďaka sen-
zoru klímy, ktorý kontroluje a reguluje množstvo pary počas 
celého procesu prípravy jedla. 

Výborná chuť
Varenie v pare s modernou technikou a výbavou: gastro-
nádoby, 2-dielna súprava na varenie a teplotná sonda patria 
k výbave parných rúr.
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To najlepšie 
na zeleninu. 
A na pečenie. 
A na rybu.

Exkluzívna kvalita spotrebičov radu studioLine sa prejavuje nie-
len v dizajne, spracovaní a v technike, ale aj v chuti. Jedným 
z mimoriadne presvedčivých príkladov je zabudovateľná parná 
rúra. Svojimi inováciami pomáha k perfektným výsledkom pri 
varení v pare, pri klasickom či teplovzdušnom ohreve alebo pri 
kombinácii pary a horúceho vzduchu. Teplotná sonda dôklad-
ne kontroluje teplotu vnútri mäsa. Vaše mäso sa vďaka nej 
upečie presne tak, ako to máte najradšej – či už je to rare, me-
dium alebo well done. Senzor klímy nastaví množstvo pary 
podľa teploty a druhu ohrevu v závislosti od hmotnosti pripra-
vovanej potraviny. Okrem toho tukový filter izoluje vznikajúce 
tukové čiastočky a následne ho možno jednoducho umyť 
v umývačke riadu. S týmto dokonalým vybavením ponúka za-
budovateľná parná rúra optimálny spôsob úpravy každého dru-
hu jedla. Potraviny si tak zachovávajú všetko, čo je na nich dô-
ležité a cenné: chuť, arómu, vitamíny a živiny.

Úspech zaistený
Teplotná sonda kontroluje teplotu vnútri mäsa s úplnou pres-
nosťou. Vďaka nej budete mať vždy mäso upečené presne tak, 
ako to máte najradšej, či už uprednostňujete úpravu rare, 
medium alebo celkom prepečené.

Dokonalé výsledky
Parné rúry studioLine s funkciou cookControl so 70 automatic-
kými programami sa postarajú o to, aby sa každé jedlo dokonale 
vydarilo. Pomocou praktickej teplotnej sondy pripravíte mäso 
vždy presne tak, ako si želáte.
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Ušľachtilý, vkusný a elegantný
Exkluzivita, kam sa človek pozrie. O kvalite rukoväti studioLine 
a zápustných otočných voličov sa človek môže presvedčiť 
na prvý pohľad a každým dotykom. Modré osvetlenie ovláda-
cieho panelu a analógových hodín túto exkluzivitu podčiarkuje.

Crème de la crema 
Svet kávy pozná veľa druhov a ešte viac rôznych kávových špe-
cialít. Plnoautomatické espresso rozmaznáva milovníka kávy 
malými umeleckými dielami – hustou, jemnou, krémovou kon-
zistenciou vo farbe lieskovcov a jedinečnou krémovou penou. 
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Individualita 
vďaka 
flexibilite.

studioLine s novými chladiacimi spotrebičmi ponúka pre každú potravinu 
perfektné „čerstvé“ uloženie. A pre každú požiadavku perfektný chladiaci 
spotrebič. Všetky modely sú vybavené inovatívnou technikou – začínajúc 
pri predpisovej spotrebe energie v triede spotreby energie A++ cez indivi-
duálne zóny čerstvého chladenia ako hydroFresh Box až po modernú 
a komfortnú obsluhu vďaka varioShelf, dverám so softClose (tlmeným 
dovieraním), deliteľným skleným policiam a novému dimmLight.

Udržanie čerstvosti par excellence
Špeciálny hydroFresh Box udrží ovocie a zeleninu až 2x dlhšie 
čerstvé. O to sa postará posuvný regulátor, pomocou ktorého 
možno jednoducho a plynule nastaviť požadovanú vlhkosť 
vzduchu.

Decentné osvetlenie
Moderné LED osvetlenie s dimmLight sa pri otváraní dvierok 
chladničky najskôr pomaly rozsvieti. Po cca 2 sekundách je už 
optimálne osvetlený celý priestor chladničky.
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Veľkolepé v dvoch veľkostiach
Modulárne umývačky riadu umývajú tam, kde vám to najviac 
vyhovuje – a možno ich optimálne začleniť aj do kuchynských 
liniek bez sokla. Navyše existujú v dvoch veľkostiach – výška 45 cm 
a 60 cm. Tak sa ešte flexibilnejšie prispôsobia vašim požiadavkám.

Inovatívne prvky výbavy
Viac vnútorného priestoru, viac výbavy: rúry na pečenie studioLine 
s tlmeným zatváraním dvierok softClose, automatikou pečenia 
cookControl, samočistením activeClean®, 3-násobným teleskopic-
kým plne výsuvným systémom s funkciou STOP a teplotnou sondou.
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Jedno želanie. 
Veľa možností.

Dvakrát také rýchle umývanie a sušenie
Vďaka funkcii varioSpeed sa teraz aj v novej modulárnej umývačke skráti 
umývanie až o 50 %*. Zvoľte si program, stlačte tlačidlo varioSpeed 
– a už vás očakáva optimálny výsledok: žiarivo čistý a súčasne suchý riad. 
* Neplatí na program rýchly 45 °C a predumytie.

studioLine požiadavka je jednoduchá: zo všetkého to najlepšie. Technoló-
gia produktov je inovatívna, materiály sú vysoko hodnotné a spracovanie 
je vynikajúce. Môžete to vidieť, cítiť – ale predovšetkým ľubovoľne kombi-
novať podľa želania. Každý spotrebič studioLine sa vyznačuje sladeným di-
zajnovým vzhľadom. Otvára tak všetky možnosti vašej kuchyne prispôso-
biť sa výhradne vašim požiadavkam. Kompaktná umývačka speedMatic tak 
môže umývať tam, kde sa vám to bude najviac hodiť.
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Flexibilnejšia s treťou úrovňou
Nová zásuvka varioPLUS so sklopnými kolíkmi a s výškovým nastave-
ním bočných strán poskytuje priestor nielen na klasické príbory, ale 
aj na naberačky, šalátové príbory a dokonca na malý riad, ako napr. 
šálky na espresso. Získate tak priestor pre 14 obedových súprav.

Dobrý zdroj informácií
Inovatívna funkcia timeLight premieta na podlahu v priebehu 
umývania všetky dôležité programové informácie. Samozrejme, 
dobre viditeľné pri akomkoľvek dennom čase.

Kde sú vysoké ciele, vznikajú nové meradlá. Umývačky Siemens sa zaraďujú 
k najrýchlejším a najúspornejším pri optimálnom výsledku umytia. So svetovo 
jedinečnou technológiou sušenia Zeolith® dosahujeme brilantné výsledky suše-
nia a dokázali sme spotrebu energie znížiť o 10 %, než je trieda spotreby A+++ 
– to sa nazýva svetový rekord. Oslnivá je aj výbava, ako napr. príborová zásuvka 
varioPlus, dávkovací asistent, intensiveZone, emotionLight alebo nový 
timeLight, ktorý premieta informáciu o programe na podlahu.

Dizajn je 
excelentne 
exkluzívny. 
Účinnosť je 
exkluzívne 
excelentná.
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Tichý, skvostný výkon
Umývačky riadu studioLine nenarobia pri svojich skvostných výko-
noch veľa hluku. Vďaka špeciálnej akustickej izolácii sú totiž pri 
umývaní mimoriadne tiché. Tak pracujú tie najtichšie spotrebiče 
Siemens pri 42 dB – to znamená ešte tichšie ako počítač.

Hore šetrne, dolu pod tlakom
Pri používaní špeciálnej funkcie intenzívna zóna dochádza 
v spodnom koši k zvýšeniu teploty a tlaku vody v dýzach. V hor-
nom koši zostane všetko podľa zvoleného programu. Ideálne 
na veľmi znečistené hrnce a panvice!

25



26

Teplota pečenia pod kontrolou
Chcete mať mäso prepečené skôr mierne, stredne alebo úplne? 
Jednoducho použite špeciálnu teplotnú sondu. Pomôže vám pri-
praviť pečené mäso tak, ako ho máte najradšej. Táto teplotná 
sonda je súčasťou exkluzívnej výbavy rúr na pečenie studioLine.

Rúra na pečenie s exkluzívnou 
nadštandardnou výbavou

HB 33 G 4580 rúra na pečenie HB 73 G 4580 rúra na pečenie

Výbava studioLine
rúra na pečenie Universal PLUS s 8 druhmi ohrevu ■

veľkoobjemová rúra na pečenie ■

elektronické hodiny ■

zasúvacie otočné regulátory ■

 spotreba energie: A–20 % ■

o 20 % úspornejšia (0,79 kWh), než je medzná hodnota 
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
príkon: 3,5 kW ■

dĺžka prívodného kábla: 1,2 m ■

zástrčka s uzemnením ■

Výbava studioLine
 activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie ■

 rúra na pečenie Universal PLUS s 9 druhmi ohrevu ■

 veľkoobjemová rúra na pečenie ■

 elektronické hodiny ■

 presná regulácia teploty 50 – 300 °C ■

 zasúvacie otočné regulátory ■

 spotreba energie: A –30 % ■

o 30 % úspornejšia (0,66 kWh), než je medzná hodnota 
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
 príkon: 3,65 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,2 m ■

 zástrčka s uzemnením ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 smaltovaný plech na pečenie, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzál-
na panvica

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • príslušenstvo na varenie v pare, 
HZ 24D300 • súprava ecoClean, HZ 329027 • kamenná platňa na pe-
čenie s lopatkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 
• forma na pizzu, HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kom-
binovaný rošt, HZ 334000 • vkladací rošt do univerzálnej panvice, 
HZ 324000 • univerzálna panvica, HZ 332000 • univerzálna panvica 
s nepriľnavým povrchom, HZ 332010 • grilovací plech, HZ 325000 
• plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HZ 331010 • smaltova-
ný plech na pečenie, HZ 331000 • profesionálna panvica, HZ 333000 
• pokrievka na profi panvicu, HZ 333001 

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 smaltovaný plech na pečenie pre activeClean, 1 kombinovaný rošt,
1 univerzálna panvica pro activeClean

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • príslušenstvo na varenie v pare,
HZ 24D300 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 
• sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • antiko-
rový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkladací 
rošt do univerzálnej panvice, HZ 324000 • univerzálna panvica 
s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 325070 
• plech na pečenie s activeClean, HZ 331070 • profesionálna panvica 
s activeClean, HZ 333070 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

Exkluzivita zaručená:
rukoväť studioLine ■

logo studioLine ■

 trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém  ■

s funkciou STOP
softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry ■

teplotná sonda ■

Exkluzivita zaručená:
rukoväť studioLine ■

logo studioLine ■

 trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém  ■

s funkciou STOP
softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry ■

teplotná sonda ■

869 € 1 159 €
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Zatvárajú sa jemne a ticho: nové dvierka so systémom 
softClose
Nové dvierka rúry so systémom softClose majú také stlmené 
a tiché zatváranie, že vás pri varení vôbec nebudú rušiť.

HB 36 G 4580 rúra na pečenie HB 38 G 4580 rúra na pečenie

Výbava studioLine
ovládanie lightControl ■

 rúra na pečenie Universal PLUS s 11 druhmi ohrevu ■

 veľkoobjemová rúra na pečenie ■

 elektronické hodiny ■

 cookControl so 40 programami ■

 digitálny displej ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

 otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací  ■

 spotreba energie: A –30 %  ■

o 30 % úspornejšia (0,67 kWh), než je medzná hodnota 
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
 príkon: 3,65 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,2 m ■

 zástrčka s uzemnením ■

Výbava studioLine
 ovládanie lightControl ■

 digitálny farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 rúra na pečenie Universal PLUS so 14 druhmi ohrevu ■

 veľkoobjemová rúra na pečenie ■

 elektronické hodiny ■

 cookControl so 68 programami ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

 otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací ■

 spotreba energie: A –30 % ■

o 30 % úspornejšia (0,67 kWh), než je medzná hodnota 
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
 príkon: 3,65 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,2 m ■

 zástrčka s uzemnením ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 smaltovaný plech na pečenie, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzál-
na panvica

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • prísl. na varenie v pare,
HZ 24D300 • súprava ecoClean, HZ 329028 • aktívny katalyzátor, 
HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 
• sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 
• antikorový pekáč, HZ 390010 • kombi rošt, HZ 334000 • vkla-
dací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. panvica, HZ 
332000 • univerz. panvica s nepriľ. povrchom, HZ 332010 • gri-
lovací plech, HZ 325000 • plech na pečenie s nepriľ. povrchom, 
HZ 331010 • smaltovaný plech na pečenie, HZ 331000 • profes. 
panvica, HZ 333000 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 smaltovaný plech na pečenie, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzál-
na panvica, šanón „Tipy a recepty“

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • príslušenstvo na varenie v pare,
HZ 24D300 • súprava ecoClean, HZ 329028 • aktívny katalyzátor, 
HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lopatkou, HZ 327000 
• sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 
• antikorový pekáč, HZ 390010 • kombi rošt, HZ 334000 • vkla-
dací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. panvica, HZ 
332000 • univerz. panvica s nepriľ. povrchom, HZ 332010 • gri-
lovací plech, HZ 325000 • plech na pečenie s nepriľ. povrchom, 
HZ 331010 • smaltovaný plech na pečenie, HZ 331000 • profes. 
panvica, HZ 333000 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém  ■

s funkciou STOP
 softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry ■

 teplotná sonda ■

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém  ■

s funkciou STOP
 softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry ■

 teplotná sonda ■

1 049 € 1 299 €
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Komfortný a bezpečný: 3-násobný teleskopický plne výsuvný 
systém s funkciou STOP
Vďaka integrovanej funkcii STOP sa obe teleskopické koľajničky 
pri vysunutí zastavia na oboch stranách v rovnakej vzdialenosti 
pred rúrou, takže pri opätovnom ukladaní plechu na pečenie 
alebo roštu ich nemusíte rovnať do rovnakej úrovne.

Rúra na pečenie s exkluzívnou 
nadštandardnou výbavou

HB 78 G 4580 rúra na pečenie HB 78 G 4581 rúra na pečenie

Výbava studioLine
ovládanie lightControl ■

 digitálny farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie ■

 rúra na pečenie Universal PLUS so 14 druhmi ohrevu ■

 veľkoobjemová rúra na pečenie ■

 elektronické hodiny ■

 cookControl so 68 programami ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací ■

 spotreba energie: A –30 %  ■

o 30 % úspornejšia (0,66 kWh), než je medzná hodnota 
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
 príkon: 3,65 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,2 m ■

 zástrčka s uzemnením ■

Výbava studioLine
 ovládanie lightControl ■

 digitálny farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie ■

 rúra na pečenie Universal PLUS so 14 druhmi ohrevu ■

 veľkoobjemová rúra na pečenie ■

 elektronické hodiny ■

 cookControl so 68 programami ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací ■

 spotreba energie: A –30 % ■

o 30 % úspornejšia (0,66 kWh), než je medzná hodnota 
(0,99 kWh) pre triedu spotreby energie A
 príkon: 3,65 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,2 m ■

 zástrčka s uzemnením ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 smaltovaný plech na pečenie s activeClean®, 1 kombinovaný 
rošt, 1 univerzálna panvica s activeClean®, 1 držiak príslušenstva 
s active Clean®, šanón „Tipy a recepty“

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • prísl. na varenie v pare, HZ 24D300 
• aktívny katalyzátor, HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lo-
patkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, 
HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, 
HZ 334000 • vkladací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. 
panvica s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 
325070 • plech na pečenie s activeClean, HZ 331070 • profes. panvi-
ca s activeClean, HZ 333070 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 smaltovaný plech na pečenie s activeClean®, 1 kombinovaný 
rošt, 1 univerzálna panvica s activeClean®, 1 držiak príslušenstva 
s active Clean®, šanón „Tipy a recepty“

sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • prísl. na varenie v pare, H 24D300 
• aktívny katalyzátor, HZ 329000 • kamenná platňa na pečenie s lo-
patkou, HZ 327000 • sklená panvica, HZ 336000 • forma na pizzu, 
HZ 317000 • antikorový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, 
HZ 334000 • vkladací rošt do univerz. panvice, HZ 324000 • univerz. 
panvica s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 
325070 • plech na pečenie s activeClean, HZ 331070 • profes. panvi-
ca s active Clean, HZ 333070 • pokrievka na profi panvicu, HZ 333001

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

  trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém  ■

s funkciou STOP
 softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry ■

 teplotná sonda  ■

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 96 mm vysoký panel na kombináciu s radom compact45 ■

 trojnásobný teleskopický, plne výsuvný systém  ■

s funkciou STOP
 softClose – tlmené zatváranie dvierok rúry ■

 teplotná sonda ■

1 569 € 1 699 €
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Optimálna čitateľnosť a intuitívne ovládanie:
nový farebný TFT displej s textom
Vďaka optimálnym kontrastným hodnotám a vysokému rozlíše-
niu 768 x 144 pixlov ponúka nový farebný TFT displej ešte lepšiu 
čitateľnosť takmer z každého uhla pohľadu. Jasné, jednoduché 
animácie umožňujú rýchle a intuitívne porozumenie všetkým 
funkciám, a teda väčšie pohodlie pri obsluhe. Na prvý pohľad tak 
máte všetko pod kontrolou.

Kompaktné spotrebiče na kombinovanie

HB 84 K 582 kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnamiHB 36 P 585 kompaktná rúra na pečenie

Výbava studioLine
 kompaktná rúra na pečenie s integrovanými mikrovlnami ■

 rúra na pečenie Universal so 4 druhmi ohrevu ■

 kompaktná rúra na pečenie s objemom 42 l ■

 prevádzka microKombi ■

 elektronické hodiny ■

 ukazovateľ denného času ■

 cookControl s 20 programami ■

 digitálny displej ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

 zasúvacie otočné regulátory ■

 príkon: 3,6 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,8 m ■

Výbava studioLine
 farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie ■

 rúra na pečenie Universal PLUS s 12 druhmi ohrevu ■

kompaktná rúra na pečenie s objemom 35 l ■

 cookControl s 15 programami ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

 zápustný otočný volič ■

 príkon: 3,6 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,8 m ■

 zástrčka s uzemnením ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 univerzálna panvica, 1 kombinovaný rošt

sklená panvica, HZ 86G000 • univerzálna panvica, HZ 86U000 
• sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • plech na pečenie pre mikrovln-
né rúry, HZ 86B000

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 univerzálna panvica, 1 kombinovaný rošt, 1 sklená panvica

sklená panvica, HZ 86G000 • univerzálna panvica, HZ 86U000 
• sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • plech na pečenie pre mikrovln-
né rúry, HZ 86B000

Exkluzivita zaručená:
rukoväť studioLine ■

logo studioLine ■

900 W s 5 stupňami výkonu ■

sklená panvica ■

Exkluzivita zaručená:
rukoväť studioLine ■

logo studioLine ■

sklená panvica ■

1 099 € 1 049 €



30

Naozajstný všeumelec
Šetrné varenie v pare, klasické varenie a pečenie horúcim vzdu-
chom alebo všetko spolu – svojím multifunkčným profesionál-
nym prostredím táto parná rúra ponúka optimálny spôsob úpravy 
každého jedla a každej potraviny. Tak si potraviny zachovajú 
všetko, čo je na nich cenné: chuť, arómu, vitamíny a živiny. 
Navyše systém cookControl pomocou svojich 70 automatických 
programov zabezpečí, že sa všetky pokrmy perfektne podaria.

Kompaktné spotrebiče na kombinovanie

HB 24 D 582 parná rúra

Výbava studioLine
  ■  antikorový varný priestor s objemom 38 l so závesným roštom 
a 4 úrovňami zasunutia plechu
 varenie v pare od 35 °C do 100 °C ■

 rozmrazovanie ■

 elektronické hodiny ■

 cookControl s 20 programami ■

 digitálny displej ■

 otočné voliče, zápustné ■

 príkon: 1,9 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,8 m ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 dierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm,
1 dierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 40 mm,
1 nedierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 40 mm

nedierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513 • dierovaná 
nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513G • dierovaná nádoba 
(2/3) hlboká 28 mm, HZ 36D532 • nedierovaná nádoba (2/3) 
hlboká 40 mm, HZ 36D533 • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 
40 mm, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 1 dierovaná gastro nádoba (1/3) ■

HB 86 P 585 kompaktná rúra na pečenie s mikrovlnami

Výbava studioLine
  ■ ovládanie lightControl
 farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 kompaktná rúra na pečenie s integrovanými mikrovlnami ■

 activeClean® – automatické pyrolitické samočistenie ■

 rúra na pečenie Universal PLUS so 7 druhmi ohrevu ■

 kompaktná rúra na pečenie s objemom 42 l ■

 microKombi (jemný a intenzívny) ■

 cookControl so 70 programami ■

 presná regulácia teploty 30 – 300 °C ■

otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací ■

 príkon: 3,6 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,8 m ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 univerzálna panvica, 1 kombinovaný rošt

sklená panvica, HZ 86G000 • univerzálna panvica, HZ 86U000 
• sklený pekáč 5,1 l, HZ 915001 • plech na pečenie pre mikrovln-
né rúry, HZ 86B000

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 1 000 W s 5 stupňami výkonu ■

 sklená panvica ■

1 399 € 999 €
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Najvycibrenejší dizajn
Dizajn studioLine je moderný a nadčasový a nezameniteľne cha-
rakterizuje všetky spotrebiče. To dokazuje okrem iného aj štý-
lová, elegantná rukoväť z masívnej kvalitnej ušľachtilej ocele. 
Predná strana tejto rukoväti je rovná a označená logom Siemens. 
Zadná strana je ergonomicky zaoblená tak, aby sa rukoväť dala 
príjemne uchopiť.

Jednotný vzhľad kuchyne

HB 38 D 585 kombinovaná parná rúraHB 36 D 585 kombinovaná parná rúra

Výbava studioLine
 ovládanie lightControl ■

 farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 antikorový vnútrajšok na pečenie s objemom 35 l ■

 varenie v pare od 35 °C do 100 °C ■

 horúci vzduch od 30 °C do 230 °C ■

 kombinácia pary a horúceho vzduchu od 60 °C do 230 °C ■

 regenerácia, varenie, rozmrazovanie, mierne varenie, predhrie- ■

vanie, udržovanie teploty
 cookControl so 70 programami ■

 automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky ■

 otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací ■

 príkon: 1,9 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,8 m ■

Výbava studioLine
 ovládanie lightControl ■

 farebný TFT displej s 30 jazykmi vr. češtiny ■

 antikorový vnútrajšok na pečenie s objemom 35 l ■

 varenie v pare od 35 °C do 100 °C ■

 horúci vzduch od 30 °C do 230 °C ■

 kombinácia pary a horúceho vzduchu od 120 °C do 230 °C ■

 regenerácia, varenie, rozmrazovanie, mierne varenie, predhrie- ■

vanie, udržovanie teploty
 cookControl so 70 programami ■

 automatické vyrovnanie bodu varu podľa nadmorskej výšky ■

 otočný regulátor z ušľachtilej ocele, osvetlený a zasúvací ■

 príkon: 1,9 kW ■

 dĺžka prívodného kábla: 1,8 m ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 rošt, 1 dierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 nedierovaná 
gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 dierovaná gastro nádoba (2/3), 
hlboká 40 mm, 1 nedierovaná gastro nádoba (2/3), hlboká 28 mm, 
1 súprava na pečenie, 1 tukový filter, 1 rošt

nedierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513 • dierovaná 
nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513G • dierovaná nádoba 
(2/3) hlboká 28 mm, HZ 36D532 • nedierovaná nádoba (2/3) 
hlboká 40 mm, HZ 36D533 • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 
40 mm, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR • antikorový 
dierovaný a nedierovaný plech na pečenie, HZ 36DB

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
1 rošt, 1 dierovaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 nediero-
vaná gastro nádoba (1/3), hlboká 40 mm, 1 dierovaná gastro 
nádoba (2/3), hlboká 40 mm, 1 nedierovaná gastro nádoba (2/3), 
hlboká 28 mm, 1 súprava na pečenie, 1 tukový filter, 1 rošt

nedierovaná nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513 • dierovaná 
nádoba (1/3) hlboká 40 mm, HZ 36D513G • dierovaná nádoba 
(2/3) hlboká 28 mm, HZ 36D532 • nedierovaná nádoba (2/3) 
hlboká 40 mm, HZ 36D533 • dierovaná nádoba (2/3) hlboká 
40 mm, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR • súprava na 
pečenie, HZ 36DB

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 2-dielna súprava na pečenie ■

 tukový filter ■

 teplotná sonda ■

klíma senzor ■

Exkluzivita zaručená:
 rukoväť studioLine ■

 logo studioLine ■

 2-dielna súprava na pečenie ■

 tukový filter ■

1 499 € 1 699 €
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V jedinečnej harmónii
Rad spotrebičov compact45, ako napr. parné rúry a kompaktné 
rúry s mikrovlnami doplnené o ohrevnú zásuvku, možno per-
fektne spojiť s klasickou rúrou na pečenie do elegantnej jed-
notky, takže vďaka jednotnému dizajnu a ovládaciemu panelu 
opticky ladia vedľa seba.

Ohrevné zásuvky

HW 290582 ohrevná zásuvka, výška 29 cm HW 1405 P 2* ohrevná zásuvka, výška 14,1 cm

Výbava
HW 290582

 teleskopický plne výsuvný systém ■

 oblasti použitia: kysnutie cesta – rozmrazovanie pokrmu  ■

– udržiavanie teploty pokrmu – predhrievanie riadu – mierne 
pečenie (napr. rozbif)
 ohrev pomocou dosky z tvrdeného skla ■

 antikorový vnútrajšok ■

 max. náplň: 120 šálok na espresso alebo 40 tanierov (Ø 26 cm) ■

 4-stupňová regulácia teploty v rozsahu 30 – 80 °C (povrchová  ■

teplota dosky z tvrdeného skla)

Výbava
HW 1405 P 2

 teleskopický plne výsuvný systém ■

 oblasti použitia: kysnutie cesta – rozmrazovanie pokrmu  ■

– udržiavanie teploty pokrmu – predhrievanie riadu – mierne 
pečenie (napr. rozbif)
 ohrev pomocou dosky z tvrdeného skla ■

 antikorový vnútrajšok ■

 max. náplň: 80 šálok na espresso alebo 12 tanierov (Ø 26 cm) ■

 4-stupňová regulácia teploty v rozsahu 30 – 80 °C (povrchová  ■

teplota dosky z tvrdeného skla)

Exkluzivita zaručená:
rukoväť studioLine ■

logo studioLine ■

* Doplnkový spotrebič zo štandardného sortimentu značky Siemens.

549 € 609 €
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Vždy jedinečný zážitok
Pôžitok z kávy je tiež otázkou techniky. Preto sme naše nové 
kávovary ešte viac zdokonalili. Vybavili sme ich tou najlepšou 
technikou značky Siemens, aby bol váš pôžitok z kávy jednodu-
cho dokonalý. Teraz si môžete s kávovarom Siemens vychutnať 
jedinečné kávové špeciality – a to bez toho, aby ste sa museli 
vzdať dokonalej techniky a moderného dizajnu.

Zabudovateľný automatický kávovar

TK 76 K 573* 
plnoautomatický zabudovateľný kávovar na prípravu espressa, antikorový

Výbava
 inovatívny vyhrievací systém „senso flow system“ ■

 inovatívna technológia sparovania so systémom „aroma  ■

pressure system“
 kvalitný keramický mlynček „SilentCeram drive“ ■

 aroma double Shot – extra silná káva pri zachovaní správnej  ■

arómy
 kvalitná dýza na mlieko s integrovanou funkciou nasávania  ■

„cream center“
 funkcia „oneTouch“ pre: latte macchiato, kapučíno, kávu s mlie- ■

kom
funkcia „My coffee“ ■

 oddelené vedenie mlieka a vody v dýze ■

 program na automatické čistenie a odvápnenie – funkcia  ■

„calc‘n‘clean“
 kvalitný grafický textový LCD displej s voľne programovateľným  ■

jazykom (vr. češtiny)
otočné regulátory z ušľachtilej ocele, osvetlené a zasúvacie ■

príkon: 1,7 kW ■

dĺžka kábla: 1,5 m ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
izolovaná nádoba na mlieko (0,7 l), vodný filter BRITA, silikónová 
prepojovacia hadica, odmeriavacia lyžička, montážne skrutky, tab-
lety na čistenie, testovacie prúžky na určenie stupňa tvrdosti vody

čistiace tablety, TZ 60001 • odvápňovacie tablety, TZ 60002 
• BRITA vodný filter, TZ 70003

 najrýchlejšia prvá šálka! ■

 individualCup Volume ■

1 999 €
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Varte s voľnosťou
Na novú celoplošnú indukciu Siemens môžete ľubovoľne umiest-
niť až štyri panvice a hrnce. Inovatívna indukcia automaticky roz-
pozná pozíciu, veľkosť a tvar jednotlivých nádob.

Nová celoplošná indukčná varná doska

EH 875 KU 11 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Výbava studioLine
úplná flexibilita veľkosti, tvaru a umiestnenia riadu ■

farebný textový TFT displej  ■

 atraktívny dizajn s bočnými profilmi ■

 sklokeramika s dekorom ■

 17 výkonových stupňov ■

 ukazovateľ času ■

 timer (časovač) ■

 funkcia zablokovania dosky (pri čistení) ■

 tlačidlo „info“ ■

rozpoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 hlavný vypínač ■

 ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerManagement ■

 funkcia powerBoost pre všetky varné zóny ■

 min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm ■

 príkon: 7,2 kW ■

Zvláštne príslušenstvo
2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042 
• antikorová panvica wok, HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010

Exkluzívne v studioLine

Upozornenie: Všetky indukčné varné dosky, samozrejme, zodpovedajú smernici pre bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu. Napriek tomu by sa osoby s kardiostimulátorom nemali 
približovať k týmto spotrebičom. Nie je zaručené, že každý stimulátor na trhu zodpovedá platnej smernici pre bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu a že nevzniknú interferencie, ktoré 
by mohli ohroziť správnu prevádzku. Prípadne by mohlo dôjsť k poruchám iných spotrebičov, napr. slúchadiel. Pre istotu odporúčame pri nosení týchto zariadení konzultáciu s vaším lekárom.

3 699 €
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Viac priestoru pri varení
Jedna varná zóna, tisíc možností: hrnce a panvice sú také roz-
dielne ako jedlá, ktoré sa na nich pripravujú. Je dobré vedieť, že 
teraz môžete postaviť riad na varnú dosku podľa svojich požiada-
viek.

Indukčné varné dosky so zónami flexIndukcie

EH 901 SZ 11 E indukčná varná doska, šírka 90 cm
dizajn bez rámčeka

EH 601 MV 11 E indukčná varná doska, šírka 60 cm
dizajn bez rámčeka

Výbava studioLine
 ovládanie touchSlider (multi) ■

 5 indukčných varných zón, z toho 2 flexIndukcia a 1 trojokruho- ■

vá varná zóna (s ø 21, 26, 32 cm)
 sklokeramika bez dekoru ■

 na zabudovanie do kamennej alebo granitovej pracovnej dosky ■

 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 funkcia zablokovania dosky (pri čistení) ■

rozoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 hlavný vypínač ■

 2-stupňový ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerManagement ■

 funkcia powerBoost pre všetky varné zóny ■

 funkcia powerBoost pre kruhovú varnú zónu s priemerom  ■

32 cm zvyšuje výkon dosky na 4,6 kW
 min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm ■

 príkon: 10,8 kW ■

Výbava studioLine
 ovládanie touchSlider (mono) ■

 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexIndukcia ■

 sklokeramika bez dekoru ■

 na zabudovanie do kamennej alebo granitovej pracovnej dosky ■

 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 funkcia zablokovania dosky (pri čistení) ■

rozoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 hlavný vypínač ■

 2-stupňový ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerManagement ■

 funkcia powerBoost pre všetky varné zóny ■

 min. hrúbka pracovnej dosky: 30 mm ■

 príkon: 7,2 kW ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
rámček na zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042 
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010

Zvláštne príslušenstvo
2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042 
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010

1 959 € 1 349 €
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Regulácia teploty len dotykom: ovládanie touchSlider
Pomocou inovatívnej techniky touchSlider sa teplota varnej zóny 
reguluje buď priamym dotykom prsta na konkrétny stupeň, alebo 
posunom prsta po teplotnej stupnici až k požadovanému stupňu 
nastavenia. Teplo možno regulovať v polstupňových krokoch až 
na maximálny výkon 9 – spolu teda 17 stupňov výkonu.

Indukčná varná doska so zónou flexIndukcie

EH 875 SP 11 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Výbava studioLine
  ovládanie touchSlider (multi) ■

5 indukčných varných zón, z toho 1 zóna flexIndukcia ■

 sklokeramika bez dekoru ■

 fazetový dizajn – kombinovateľná so sklokeramickými doskami  ■

v zhodnom fazetovom dizajne
 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 digitálny funkčný displej ■

rozoznanie veľkosti hrnca ■

 funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení) ■

 detská poistka ■

hlavný vypínač ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 2-stupňový ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

funkcia powerManagement ■

funkcia powerBoost pre všetky varné zóny ■

min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm ■

príkon: 7,2 kW ■

Zvláštne príslušenstvo
2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042 
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010

1 479 €
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Powerindukcia od Siemens
Presvedčte sa o prednostiach powerIndukcie Siemens. Teplo 
sa privádza cez indukčnú cievku priamo do hrnca a na potraviny 
v ňom  – bez zohriatia varnej dosky. Energia sa odovzdáva 
priamo a sklokeramická plocha sa zohrieva len vplyvom tepla 
z dna hrnca. A čo vám to vlastne prinesie: krátky čas uvedenia 
do varu, úsporu energie pri varení, výrazne nižšie nároky na čis-
tenie. Rýchlo, bezpečne, čisto a úsporne – presvedčte sa sami.

Indukčné varné dosky so zónami flexIndukcie 
a ovládaním discControl

EH 685 DV 12 E indukčná varná doska, šírka 60 cm EH 885 DN 12 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Výbava studioLine
 ovládanie discControl (multi) ■

 sklokeramika bez dekoru ■

 4 indukčné varné zóny, z toho 2 zóny flexIndukcia ■

 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 digitálny funkčný displej ■

 funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení) ■

 rozoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 hlavný vypínač ■

 2-stupňový ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny ■

 funkcia powerManagement – možnosť nastaviť max. príkon  ■

dosky
 min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm ■

príkon: 7,2 kW ■

Výbava studioLine
 ovládanie discControl (multi) ■

 sklokeramika bez dekoru ■

 4 indukčné varné zóny, z toho 1 zóna flexIndukcia ■

 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 digitálny funkčný displej ■

 funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení) ■

 rozoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 hlavný vypínač ■

 2-stupňový ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny ■

 funkcia powerManagement – možnosť nastaviť max. príkon  ■

dosky
min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm ■

príkon: 7,2 kW  ■

Exkluzivita zaručená:
 ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi  ■

s povrchom z ušľachtilej ocele

Exkluzivita zaručená:
 ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi  ■

s povrchom z ušľachtilej ocele

Zvláštne príslušenstvo
2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010 • 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce 
+ 1 panvica), HZ390042

Zvláštne príslušenstvo
antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010 • 2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec 
+ 1 panvica), HZ390020 • 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce 
+ 1 panvica), HZ390042

1 249 € 1 309 €



38

Varnú dosku ovládate otáčaním disku: discControl
Varí, pečie, naparuje, dusí – so svetovou novinkou discControl 
máte všetko pod kontrolou ako nikdy predtým. Ovládanie varnej 
zóny funguje veľmi jednoducho pootočením magnetických dis-
kov discControl jedným prstom. Po dosiahnutí ďalšieho stupňa 
výkonu dostanete hmatové potvrdenie. Toto inovatívne ovláda-
nie tak spája výhody klasických otočných gombíkov s výhodami 
modernej senzorovej techniky.

Indukčné varné dosky s ovládaním discControl

EH 685 DB 12 E indukčná varná doska, šírka 60 cm EH 885 DC 12 E indukčná varná doska, šírka 80 cm

Výbava studioLine
 ovládanie discControl (multi) ■

 4 indukčné varné zóny, z toho 1 s automaticky pripojiteľnou  ■

zónou na pečenie
 sklokeramika bez dekoru ■

 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení) ■

 rozoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny ■

min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm ■

príkon: 7,0 kW ■

Výbava studioLine
 ovládanie discControl (multi) ■

 4 indukčné varné zóny, z toho 1 s automaticky pripojiteľnou  ■

zónou na pečenie
 sklokeramika bez dekoru ■

 17 výkonových stupňov ■

 timer (časovač) ■

 funkcia zablokovania ovládania dosky (pri čistení) ■

 zóna na udržiavanie teploty ■

 rozoznanie veľkosti hrnca ■

 detská poistka ■

 bezpečnostné vypínanie ■

 ukazovateľ zvyšného tepla pre každú varnú zónu ■

 funkcia powerBoost možná pre všetky indukčné varné zóny ■

min. hrúbka pracovnej dosky: 20 mm ■

príkon: 7,29 kW ■

Exkluzivita zaručená:
 ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi  ■

s povrchom z ušľachtilej ocele

Exkluzivita zaručená:
 ovládanie discControl s exkluzívnymi diskmi  ■

s povrchom z ušľachtilej ocele

Zvláštne príslušenstvo
2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042 
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010

Zvláštne príslušenstvo
2-dielna súprava na indukciu (1 hrniec + 1 panvica), HZ390020 
• 4-dielna súprava na indukciu (3 hrnce + 1 panvica), HZ390042 
• antikorová panvica wok HZ390090 • antikorový pekáč vhodný 
na indukciu, HZ390010

1 389 €1 199 €
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Stolný odsávač pár

LD 97 AA 670 Výsuvný odsávač pár do pracovnej dosky, 90 cm

Výbava studioLine
na zabudovanie do pracovnej dosky ■

 výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka  ■

510 m3/h, intenzívny stupeň 750 m3/h
prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu ■

kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu ■

3 výkonové stupne a 2 intenzívne stupne ■

vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním ■

eletronická regulácia touchControl ■

intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením ■

automatický dobeh ventilátora 15 minút ■

ukazovateľ nasýtenia kovového a aktívneho uhlíkového filtra ■

softLight ■

funkcia postupného zhasínania a rozsvecovania ■

osvetlenie pracovného miesta LED modulom 1x 10 W ■

 hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri od- ■

vetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) 
re 20 µPa akustický tlak), intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 
(57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
príkon: 285 W ■

výška pri vysunutí: 406 mm ■

Exkluzivita zaručená:
 obvodové odsávanie ■

 ovládanie touchControl ■

Príjemná klíma v kuchyni
Nový stolný odsávač pár sa elegantne a nenápadne ukrýva 
v antikorovom rámčeku priamo za varnou doskou. V prípade 
potreby ho možno ľahko vysunúť. Vďaka svojmu jedinečné-
mu tvaru v modernom jednoduchom dizajne, predovšetkým 
však vďaka svojmu neobvyklému umiestneniu priamo za 
varnou doskou priťahuje nielen všetky pachy, ale aj všetky 
pohľady.

Zvláštne príslušenstvo
aktívny uhlíkový filter (náhradný), LZ 53750

1 799 €
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Viac výkonu, menej výparov
Svojím výkonom priťahujú všetky pohľady, ich moderná technika 
všetky pachy. Nezáleží na tom, či ide o stropné ventilátory, 
o nástenné alebo ostrovčekové odsávače pár – prístroje studio-
Line s dokonalými tvarmi a z kvalitnej ušľachtilej ocele zabezpe-
čia, že všetky nepríjemné kuchynské pachy zmiznú rýchlo 
a nehlučne.

Stropné odsávače pár

LF 959 RA 50 stropný odsávač pár, 90 cm LF 959 RB 50 stropný odsávač pár, 90 cm

Výbava studioLine
 výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka  ■

470 m3/h, intenzívny stupeň 770 m3/h
 prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu ■

3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň ■

 kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu ■

 elektronické diaľkové ovládanie ■

 intervalové spínanie ■

 intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením ■

 indikátor nasýtenia kovového tukového filtra ■

 dobeh ventilátora 10 min. ■

 osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami  ■

8× 20 W
 hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri od- ■

vetrávaní: max. normálny stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 
(59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
 príkon: 435 W ■

 dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m ■

Výbava studioLine
 výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka  ■

520 m3/h, intenzívny stupeň 760 m3/h
 prevádzka s odvetrávaním ■

3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň ■

 kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu ■

 elektronické diaľkové ovládanie ■

 intervalové spínanie ■

 intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením ■

 indikátor nasýtenia kovového tukového filtra ■

 dobeh ventilátora 10 min. ■

 osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami  ■

4× 20 W
 hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri od- ■

vetrávaní: max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW 
(57 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
 príkon: 355 W ■

 dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m ■

Exkluzivita zaručená:
obvodové odsávanie ■

na montáž na strop nad kuchynský ostrovček ■

Exkluzivita zaručená:
obvodové odsávanie ■

na montáž na strop nad kuchynský ostrovček ■

1 599 € 1 369 €

Zvláštne príslušenstvo
montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, 
LZ56700 • aktívny uhlíkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200

Zvláštne príslušenstvo
montážna súprava cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, 
LZ56700 • aktívny uhlíkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200

LZ 56700 montážna súprava cleanAir
na prevádzku s cirkuláciou vzduchu ■

kombinovateľný so stropnými odsávačmi pár ■

 výrazne lepšie odstránenie zápachu oproti klasickej prevádzke  ■

na cirkuláciu
zníženie hlučnosti ■

predĺženie intervalu výmeny filtra ■

pripojenie potrubia vpredu, zboku alebo zhora ■
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Odvetrávacie systémy pred ním zalapajú po vzduchu: 
cleanAir modul na cirkuláciu.
Nový cleanAir modul na cirkuláciu má zväčšený povrch filtra 
natoľko, že neutralizuje až 95 % pachov a mení ich na čistý 
vzduch. Táto hodnota prekračuje všetky bežné cirkulačné sys-
témy až o 25 % a je zhodná s odvetrávacími systémami. Efek-
tívne zachytenie tukov je rovnako porovnateľné s prevádzkou na 
odvetranie.

Odsávače pár

LF 91 BA 560 ostrovčekový odsávač pár, 90 cm LC 91 BB 560 nástenný odsávač pár, 90 cm

Výbava studioLine
 výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka  ■

630 m3/h, intenzívny stupeň 830 m3/h
prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu ■

 ovládanie možné z oboch strán  ■

kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu ■

 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň ■

 vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním ■

 intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením ■

automatický dobeh ventilátora ■

vnútorný rám ■

softLight ■

funkcia postupného zhasínania a rozsvecovania ■

 osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami  ■

4× 20 W
 hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri  ■

odvetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re1 pW (49 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 
(59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
 extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnej hlukovej izolácii ■

 príkon: 435 W ■

 dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m ■

Výbava studioLine
 výkon odvetrávania podľa EN 61591: max. normálna prevádzka  ■

630 m3/h, intenzívny stupeň 830 m3/h
prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu ■

kovový tukový filter vhodný na umývanie v umývačke riadu ■

 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň ■

 vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním ■

 intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením ■

automatický dobeh ventilátora ■

vnútorný rám ■

softLight ■

funkcia postupného zhasínania a rozsvecovania ■

 svetelný koncept: modrý/biely ■

 osvetlenie pracovného miesta halogénovými žiarovkami  ■

3× 20 W
 hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri od- ■

vetrávaní: max. normálny stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 
(59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)
 extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnej hlukovej izolácii ■

 príkon: 415 W ■

 dĺžka kábla na pripojenie: 1,3 m ■

Exkluzivita zaručená:
obvodové odsávanie ■

výška čelného panelu len 45 mm ■

2-zónový dizajn (antikoro/čierny) ■

antikorový kryt filtra ■

elektronická regulácia s ukazovateľom nasýtenia filtra ■

Exkluzivita zaručená:
 obvodové odsávanie ■

výška čelného panelu len 45 mm ■

 2-zónový dizajn (antikoro/čierny) ■

 antikorový kryt filtra ■

 elektronická regulácia s ukazovateľom nasýtenia filtra ■

Zvláštne príslušenstvo
aktívny uhlíkový filter (náhradný), LZ53451 • montážna súprava na pre-
vádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ53850 • montážna súprava cleanAir na 
prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ56600 • aktívny uhlíkový filter pre 
cleanAir (náhradný), LZ56200 • predĺženie komína 1600 mm, LZ12385 
• predĺženie komína 1100 mm, LZ12285 • montážna súprava (vnútorná 
konštrukcia) na predĺženie komína (500 mm), LZ12510 • montážna sú-
prava (vnútorná konštrukcia) na predĺženie komína (1000 mm), LZ12530

Zvláštne príslušenstvo
aktívny uhlíkový filter (náhradný), LZ53451 • montážna súprava 
na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ53450 • montážna súprava 
cleanAir na prevádzku s cirkuláciou vzduchu, LZ56300 • aktívny uh-
líkový filter pre cleanAir (náhradný), LZ56200 • predĺženie komína 
1500 mm, LZ12365 • predĺženie komína 1000 mm, LZ12265

839 €1 319 €
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*  O 10 % úspornejšia (214 kWh/rok), než je hranica energetickej 
triedy A+++ (238 kWh/rok).

Energeticky úsporná umývačka 
so systémom sušenia Zeolith®

SX 68 T 095 EU umývačka riadu 86,5 cm 

Výbava studioLine
  ■ 6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, 
auto 35 – 45 °C, ECO 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
 4 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus,  ■

intensiveZone, Shine & Dry
aquaStop® s doživotnou zárukou ■

dvierka so servo zámkou ■

aquaSensor/senzor naplnenia ■

koše varioFlexPlus ■

horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch) ■

Výkon a spotreba
energetický štítok ■ 1): A+++ (-10 %)*/A
kapacita: 14 obedových súprav ■

spotreba el. energie/vody ■ 2): 214 kWh/2660 l
 spotreba el. energie/vody ■ 3): 0,74 kWh/9,5 l
hlučnosť: 43 dB (A) re 1 pW ■

plne integrovateľná ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

 timeLight ■

technológia sušenia Zeolith® ■

príborová zásuvka varioPlus ■

 emotionLight ■

extrémne tichá prevádzka ■

ovládanie metalTouch ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001 
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, 
SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010 
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta 
na tesnenie, SZ73015

y

1 159 €

1) Trieda spotreby energie/trieda účinnosti sušenia.
2)  Ročná spotreba na základe 280 štandardných umývacích cyklov 

pri pripojení na studenú vodu (inkl. spotreba v režime Stand by).
3)  Spotreba v programe Eco 50 °C pri pripojení na studenú vodu.

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na „štandardný program“ Eco 50 °C. 
Tento program je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu 
a je to najefektívnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby 
vody a energie.

Novinka: špeciálna funkcia varioSpeed Plus
Jednoduchým stlačením tlačidla varioSpeed Plus dôjde ku skráte-
niu programu až o 66 %. V rekordnom čase umývačka umyje 
a usuší až 14 obedových súprav, a to s optimálnym výsledkom 
umytia a sušenia. 

Novinka: špeciálna funkcia hygienaPlus
Táto funkcia garantuje najvyššie hygienické umytie, ktoré je 
dosiahnuté zvýšením teploty v priebehu umytia až na 70 °C. 
HygienaPlus je ideálna do domácností s malými deťmi či alergikmi.
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Maximálna flexibilita v zabudovaní: varioPánty
varioPánty sú dokonalým riešením pre malé štrbiny medzi deko-
račnými dvierkami vašej kuchyne, nízkym soklom a vysokým 
zabudovaním. S varioPántmi dôjde pri otvorení umývačky k posu-
nutiu plne integrovaných dekoratívnych dvierok hore. Vďaka 
tomu sú veľké štrbiny pri vysokom zabudovaní minulosťou.

Plne integrovateľné umývačky riadu:
s varioPántmi

SX 78 T 094 EU umývačka riadu 86,5 cm

Exkluzivita zaručená:
 logo studioLine ■

 príborová zásuvka varioPlus ■

  emotionLight ■

 extrémne tichá prevádzka ■

 ovládanie metalTouch ■

 varioPanty ■

Doteraz: Zabudovanie 
umývačky do vysokého 
priestoru je možné len 
s väčšou škárou.

S varioPántmi: Malá škára 
postačí aj pri zabudovaní 
do vysokého priestoru.

Doteraz: Zabudovanie S varioPántmi: Malá škára 

Výbava studioLine
■   6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, 

auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
3 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone ■

aquaStop® s doživotnou zárukou ■

  infoLight ■

  dvierka so servo zámkou ■

 aquaSensor/senzor naplnenia ■

 koše varioFlexPlus ■

  horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch) ■

Výkon a spotreba
 energetický štítok ■ 1): A++ / A
 kapacita: 14 obedových súprav ■

 spotreba el. energie/vody ■ 2): 266 kWh/2660 l
  spotreba el. energie/vody ■ 3): 0,93 kWh/9,5 l
 hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW ■

 plne integrovateľná ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001 
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, 
SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010 
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta 
na tesnenie, SZ73015

969 €
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Ukazovateľ všetkých programových informácií na podlahe: 
timeLight
Novinkou pri vybraných plne zabudovateľných umývačkách riadu 
studioLine je možnosť sledovať priebeh programu a zvyšný čas 
bez toho, aby ste museli otvoriť dvierka. Svetelný lúč zobrazuje 
informácie o zvyšnom čase a o fáze programu na podlahe vašej 
kuchyne. Táto inovatívna projekcia je dobre viditeľná na všetkých 
druhoch podlahy v každú dennú hodinu. Takže vám už nič ne-
unikne!

Plne integrovateľné umývačky riadu 
s funkciou timeLight

SX 68 T 054 EU umývačka riadu 86,5 cm (obr.)

SN 68 T 054 EU umývačka riadu 81,5 cm

SX 68 T 094 EU umývačka riadu 86,5 cm (obr.)

SN 68 T 094 EU umývačka riadu 81,5 cm

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

 timeLight ■

 emotionLight ■

extrémne tichá prevádzka ■

ovládanie metalTouch ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

 timeLight ■

príborová zásuvka varioPLUS ■

emotionLight ■

extrémne tichá prevádzka ■

ovládanie metalTouch ■

Výbava studioLine
■   6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, 

auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
  ■ 3 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone
  ■ aquaStop® s doživotnou zárukou
dvierka so servo zámkou ■

  ■ aquaSensor/senzor naplnenia
koše varioFlexPlus ■

horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch) ■

Výbava studioLine
■   6 programov: auto 65 – 75 °C, auto 45 – 65 °C, 

auto 35 – 45 °C, Eco 50 °C, rýchly 45 °C, predumytie
3 špeciálne funkcie: hygienaPlus, varioSpeed Plus, intensiveZone ■

aquaStop® s doživotnou zárukou ■

dvierka so servo zámkou ■

aquaSensor/senzor naplnenia ■

koše varioFlexPlus ■

horný kôš rackMatic s možnosťou nastavenia výšky (v 3 stupňoch) ■

Výkon a spotreba
energetický štítok ■ 1): A++/A
kapacita: 14 obedových súprav ■

spotreba el. energie/vody ■ 2): 266 kWh/2660 l
spotreba el. energie/vody ■ 3): 0,93 kWh/9,5 l
hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW ■

plne integrovateľná ■

Výkon a spotreba
energetický štítok ■ 1): A++/A
kapacita: 13 obedových súprav ■

spotreba el. energie/vody ■ 2): 262 kWh/2660 l
 spotreba el. energie/vody ■ 3): 0,92 kWh/9,5 l
hlučnosť: 42 dB (A) re 1 pW ■

plne integrovateľná ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001 
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, 
SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010 
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta 
na tesnenie, SX: SZ73015, SN: SZ73005

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
plech na ochranu pred parami

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ73001 
• kôš na príbory, SZ73100 • držiak na poháre s dlhou stopkou, 
SZ73640 • predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010 
• antikorové distančné lišty, SZ73016 • antikorová krycia lišta 
na tesnenie, SX: SZ73015, SN: SZ73005

939 €
919 €

889 €
879 €
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Umýva tam, kde sa vám to najviac hodí
Modulárna umývačka riadu speedMatic šetrí priestorom, nie však 
výkonom. S košmi vario poskytuje optimálne využitie priestoru 
na váš riad. A vďaka premyslenej technológii je jej umývací 
výkon taký veľký, že 60 cm umývačka umyje v jednom cykle až 
8 štandardných obedových súprav – celkovo 88 kusov riadu a prí-
borov.

Modulárne umývačky

SC 78 M 530 EU modulárna umývačka riadu, 60 cm

Výbava studioLine
■   6 programov: Intensiv 70 °C, auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 

jemný 40 °C, rýchly 45 °C, predumytie
  4 špeciálne funkcie: intensiveZone, varioSpeed,  ■

extra sušenie, hygiena
 aquaStop® s doživotnou zárukou ■

 dvierka so servo zámkou ■

 aquaSensor/senzor naplnenia ■

 časová predvoľba: 1 – 24 hod. ■

 flexibilný systém košov ■

 antikorové krycie lišty, SZ 75560 ■

Výkon a spotreba
trieda spotreby energie ■ 1): A+/A
 kapacita: 8 obedových súprav ■

 spotreba el. energie/vody ■ 2): 205 kWh/2450 l
 spotreba el. energie/vody ■ 3): 0,73 kWh/8,7 l
 hlučnosť: 45 dB (A) re 1 pW ■

Exkluzivita zaručená:
 logo studioLine ■

 rukoväť studioLine ■

 extrémne tichá prevádzka ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
predĺženie aquaStop, plech na ochranu pred parami, antikorová 
krycia lišta na tesnenie

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ78100 
• predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010 • kôš na prí-
bory, SZ73145

SK 78 M 530 EU modulárna umývačka riadu, 60 cm

Výbava studioLine
  5 programov: intenzívny 70 °C, auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C,  ■

jemný 40 °C, rýchly 45 °C
 2 špeciálne funkcie: varioSpeed, hygiena ■

 aquaStop® s doživotnou zárukou ■

 dvierka so servo zámkou ■

  aquaSensor/senzor naplnenia ■

  časová predvoľba: 1 – 24 hod. ■

 flexibilný systém košov ■

 špeciálny kôš na poháre ■

 antikorové krycie lišty, SZ 75540  ■

Výkon a spotreba
trieda spotreby energie ■ 1): A+/A
 kapacita: 6 obedových súprav ■

  spotreba el. energie/vody ■ 2): 174 kWh/2100 l
 spotreba el. energie/vody ■ 3): 0,62 kWh/7,5 l
 hlučnosť: 45 dB (A) re 1 pW ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

rukoväť studioLine ■

extrémne tichá prevádzka ■

Príslušenstvo/Zvláštne príslušenstvo
predĺženie aquaStop, plech na ochranu pred parami, antikorová 
krycia lišta na tesnenie

špeciálna kazeta na umývanie strieborných príborov, SZ78100 
• predĺženie prívodovej a odtokovej hadice, SZ72010 • kôš na prí-
bory, SZ73145

839 € 769 €
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Pri spotrebičoch studioLine sa môžete vždy spoľahnúť nielen na inovatívne technológie, ale 
aj na dlhoročnú životnosť a kvalitu. Vnútorné plášte umývačiek Siemens radu studioLine sú 
vyrobené z vysoko kvalitnej ušľachtilej ocele s použitím špeciálnych výrobných a zváracích 
technológií. Navyše sú chránené špeciálnou povrchovou úpravou. Preto môžeme ako 
jednen z mála výrobcov ponúknuť 10-ročnú záruku proti prehrdzaveniu vnútorného plášťa 
umývačky. 

*Bližšie informácie nájdete na: www.siemens-home.com/sk

Väčšia flexibilita. Viac úložného priestoru:
nová výškovo nastaviteľná príborová zásuvka varioPlus. 
Nová príborová zásuvka varioPlus umožňuje nielen väčšiu flexibi-
litu pri ukladaní riadu, vďaka nastaveniu bočných strán je sama 
viac flexibilná. V prednej časti zásuvky sú umiestnené sklopné 
kolíky, ktoré vytvárajú viac miesta na nože so širšou rukoväťou, 
polievkové naberačky alebo malé šálky na kávu.

10-ročná záruka proti
prehrdzaveniu vnútorného 
plášťa umývačiek riadu studioLine*

rrrrrrooooooottttttttiiiiiiiippppppppppppprrrrrrrreeeeeehhhhhhrrrrrdddddddzzzzzzaaaaavvvvveeeeeee v
nnnnnnn

iiiiiiiiiiuuuuuuuu
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Vždy bezpečne zavreté: 
systém softClose s tlmeným zatváraním dvierok
Vďaka systému softClose sa dvere chladničky vždy spoľahlivo 
zavrú. Integrované tlmenie v technike plochých pántov zaručí 
ľahké otváranie a zatváranie aj ťažkých dekoračných dvierok, a to 
počas celej životnosti spotrebiča.

Výbava studioLine
trieda spotreby energie: A++ ■

spotreba elektrickej energie: 204 kWh/rok ■

celkový objem: 214 l ■

 objem chladničky: 186 l, z toho vitaFresh zóna: 57 l (32 l suchá zóna  ■

50 % vlhkosť vzduchu, 25 l orosená zóna 95 % vlhkosť vzduchu)
objem mrazničky: 28 l ■

čas skladovania pri poruche: 14 h ■

mraziaci výkon: 2 kg/24 h ■

klimatická trieda: SN-ST ■

hlučnosť: 40 dB(A) re 1 pW ■

technika plochých pántov ■

LED elektronická regulácia teploty ■

automatické odmrazovanie v chladiacom priestore ■

optický a akustický varovný signál ■

 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 2 výškovo  ■

nastaviteľné, 1 pomocou systému easyLift
 záves dverí vpravo, voliteľný ■

 LED osvetlenie  ■

odvetrávanie v sokli  ■

Výbava studioLine
trieda spotreby energie: A++ ■

spotreba elektrickej energie: 217 kWh/rok ■

celkový objem: 248 l ■

 objem chladničky: 220 l, z toho vitaFresh zóna: 78 l (53 l suchá zóna  ■

50 % vlhkosť vzduchu, 25 l orosená zóna 95 % vlhkosť vzduchu)
objem mrazničky: 28 l ■

čas skladovania pri poruche: 14 h ■

mraziaci výkon: 2 kg/24 h ■

klimatická trieda: SN-ST ■

hlučnosť: 40 dB(A) re 1 pW ■

technika plochých pántov ■

LED elektronická regulácia teploty ■

automatické odmrazovanie v chladiacom priestore ■

optický a akustický varovný signál ■

 4 odkladacie plochy z bezpečnostného skla, z toho 2 výškovo  ■

nastaviteľné, 1 pomocou systému easyLift
záves dverí vpravo, voliteľný ■

LED osvetlenie  ■

odvetrávanie v sokli ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

chrómované prvky ■

2x dividerBox ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

chrómované prvky ■

2x dividerBox ■

Príslušenstvo
1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľado-
vé kocky

Príslušenstvo
1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľado-
vé kocky

KI 25 FP 70 coolConcept vitaFresh chladiaci automat, 1400 mm KI 28 FP 70 coolConcept vitaFresh chladiaci automat, 1580 mm

1 379 €1 299 €

studioLine chladiace spotrebiče
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Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

chrómované prvky ■

2x dividerBox ■

Výbava studioLine
trieda spotreby energie: A++ ■

spotreba elektrickej energie: 250 kWh/rok ■

celkový objem: 251 l ■

 objem chladničky: 189 l, z toho 57 l vitaFresh zóna (32 l suchá  ■

zóna 50 % vlhkosť vzduchu, 25 l orosená zóna 95 % vlhkosť 
vzduchu)
objem noFrost mrazničky: 62 l ■

čas skladovania pri poruche: 16 h ■

mraziaci výkon: 12 kg/24 h ■

klimatická trieda: SN-T ■

hlučnosť: 39 dB(A) re 1 pW ■

technika plochých pántov ■

LED elektronická regulácia teploty ■

automatické odmrazovanie v chladiacom priestore ■

funkcia supermrazenie/superchladenie ■

noFrost ■

optický a akustický varovný signál ■

 2 odkladacie plochy z bezp. skla, z toho 1 výškovo nastaviteľná ■

záves dverí vpravo, voliteľný ■

LED osvetlenie  ■

odvetrávanie v sokli ■

Príslušenstvo
1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľado-
vé kocky, 2 akumulátory chladenia

KI 39 FP 70 coolConcept kombinácia chladnička/mraz., 1775 mm

1 559 €

jogurt, chladený vitaFresh

30 dní čerstvý

šalát, chladený vitaFresh

20 dní čerstvý

mrkva, chladená vitaFresh

5 mesiacov čerstvá

hrušky, chladené vitaFresh

3 mesiace čerstvé

špargľa, chladená vitaFresh

14 dní čerstvá

šampiňóny, chladené vitaFresh

7 dní čerstvé

jahody, chladené vitaFresh

7 dní čerstvé

jablká, chladené vitaFresh

6 mesiacov čerstvé

čerešne, chladené vitaFresh

14 dní čerstvé

suši, chladené vitaFresh

2 dni čerstvé

maliny, chladené vitaFresh

5 dní čerstvé

kôstkové ovocie, chladené vitaFresh

30 dní čerstvé

rokfort, chladený vitaFresh

14 dní čerstvý

gouda, chladená vitaFresh

21 dní čerstvá

gruyère, chladený vitaFresh

14 dní čerstvý

hydina, chladená vitaFresh

5 dní čerstvá
losos, chladený vitaFresh

3 dni čerstvý

Ideálna pre ryby a mäso
vitaFresh zóna „suchá“
V „suchej“ zóne vitaFresh sa automaticky udržiava teplota vzduchu 
približne 50 %, čo ponúka ideálnu klímu na skladovanie mäsa, rýb, 
údenín, ale aj tvrdých syrov.

Ideálna pre ovocie a zeleninu
vitaFresh zóna „orosená“
V „orosenej“ zóne vitaFresh sa vlhkosť vzduchu pohybuje vo výške 
približne 95 %. Regulácia vlhkosti prebieha celkom automaticky, 
čo vytvára optimálnu klímu pre šťavnatú a chrumkavú zeleninu 
a ovocie.

Prednosti systému vitaFresh
Uchováva potraviny čerstvé až 3x dlhšie: Vďaka teplote okolo 0 °C 
zostávajú potraviny viditeľne dlhšie čerstvé, pretože táto výška tep-
loty spôsobuje podstatné spomalenie biologických a chemických 
procesov v potravinách. 

Vitamíny sú zachované dlhšie: individuálne a optimálne skla-
dovanie potravín zaistí, že vitamíny potrebné pre naše telo sa 
uchovajú v potravinách dlhšie.

Prirodzená vôňa: optimálne skladovacie podmienky a oddelené 
uchovanie rôznych druhov jedla umožnia zachovať prirodzenú 
vôňu potravín a navyše minimalizuje prenos nepríjemných pachov.

Šetrí čas a prostriedky: technológia vitaFresh pomáha šetriť váš 
čas, pretože už nie je potrebné tak často nakupovať a potraviny je 
možné skladovať podstatne dlhšie. Navyše táto technológia zníži 
zbytočné straty potravín a tak chráni vašu peňaženku.

Potraviny vydržia až 3x dlhšie čerstvé: vitaFresh
Na zachovanie dlhšej čerstvosti potravín je dôležitá nielen tep-
lota, ale aj vlhkosť vzduchu. vitaFresh ponúka jednu chladiacu 
zónu okolo 0 °C s nízkou hladinou vlhkosti vzduchu na optimálne 
skladovanie rýb a mäsa a jednu skladovaciu zónu okolo 0 °C 
s vysokou hladinou vlhkosti vzduchu na skladovanie ovocia, zele-
niny a šalátov.

studioLine chladiace spotrebiče
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Uchová ovocie a zeleninu až 2x dlhšie čerstvé: 
hydroFresh Box
Zásobník hydroFresh vďaka svojej inovatívnej konštrukcii zacho-
váva prirodzenú vlhkosť potravín. Pomocou regulátora môžete 
podľa potreby a druhu potravín vlhkosť vnútri upravovať. Zvl-
nené dno zásobníka sa postará o rovnomernú distribúciu vlhkosti 
a odvod kondenzovanej vody mimo dosahu potravín. Výsledkom 
sú potraviny, ktoré sú čerstvé nielen na pohľad, ale ponechajú si 
dlhšie svoju prirodzenú chuť a vitamíny.

Výbava studioLine
trieda spotreby energie: A++ ■

spotreba elektrickej energie: 229 kWh/rok ■

celkový objem: 281 l ■

objem chladničky: 222 l  ■

objem mrazničky: 59 l ■

čas skladovania pri poruche: 22 h ■

mraziaci výkon: 12 kg/24 h ■

klimatická trieda: SN-ST ■

hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW ■

technika plochých pántov ■

LED elektronická regulácia teploty ■

automatické odmrazovanie v chladiacom priestore ■

funkcia supermrazenie ■

optický a akustický varovný signál ■

 5 odkladacích plôch z bezpečnostného skla, z toho 4 výškovo  ■

nastaviteľné
záves dverí vpravo, voliteľný ■

LED osvetlenie  ■

odvetrávanie v sokli ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

chrómované prvky ■

Príslušenstvo
1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľado-
vé kocky

KI 38 SS 70 kombinácia chladnička/mraz. 1775 mm
k dispozícii do 04/2013

969 €

Výbava studioLine
trieda spotreby energie: A++ ■

spotreba elektrickej energie: 226 kWh/rok ■

celkový objem: 272 l ■

objem chladničky: 211 l ■

objem mrazničky: 61 l ■

čas skladovania pri poruche: 26 h ■

mraziaci výkon: 7 kg/24 h ■

klimatická trieda: SN-T ■

hlučnosť: 35 dB(A) re 1 pW ■

ploché pánty, systém softClose  ■

touchControl – elektronická regulácia teploty ■

automatické odmrazovanie v chladiacom priestore ■

funkcia supermrazenie/superchladenie ■

optický a akustický varovný signál ■

 5 odkladacích plôch z bezp. skla, z toho 4 výškovo nastaviteľné ■

 hydroFresh Box – priehradka s reguláciou vlhkosti a dividerBoxom ■

 lowFrost – zabraňuje tvorbe námrazy a uľahčuje proces odmrazovania ■

2x transparentné mraziace boxy, z toho 1 bigBox  ■

záves dverí vpravo, voliteľný ■

Exkluzivita zaručená:
logo studioLine ■

chrómované prvky ■

dimLight: LED osvetlenie, ktoré sa plynule rozsvieti a neoslní ■

dividerBox v priehradke hydroFresh ■

Príslušenstvo
1 priehradka na vajcia, 1 priehradka na fľaše, 1 zásobník na ľado-
vé kocky

KI 87SSD30 kombinácia chladnička/mraz. 1775 mm
k dispozícii od 05/2013

999 €

KI 87SSD30 kombinácia chladničk
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TECHNICKÉ NÁKRESY

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

Miesto na 
zásuvku 
na pripojenie 
rúry 
320 x 115

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

Miesto na zásuvku 
na pripojenie sporáka
320 x 115

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

Rúry na pečenie

rozmery v mm

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

Miesto na zásuvku
na pripojenie rúry
320 x 115

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

HB 78G4580

HB 33G4580, HB 73G4580, HB 36G4580, HB 38G4580

Rúra na pečenie

rozmery v mm

HB 78G4581

Rúra na pečenie

rozmery v mm

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

Miesto 
na zásuvku
na pripojenie rúry
320 x 115

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

Miesto 
na zásuvku
na pripojenie 
sporáka
320 x 115

* Pri kovových čelných stenách 20 mm

 HB 36P585, HB 84K582, HB 86P585

Kompaktné rúry

rozmery v mm

* Pri kovových 
 čelných stenách 20 mm

zadná 
stena 
voľná

vetranie
v podstavci
min. 50 cm2

zadná
stena
voľná

vetranie 
v podstavci 
min. 50 cm2

zadná stena
voľná

vetranie 
v podstavci
min. 50 m2

vetracie otvory

zadné steny 
voľné

HB 24D582, HB 36D585, HB 38D585

Parné rúry

rozmery v mm

zadná 
stena 
voľná

vetranie 
v podstavci
min. 50 cm2

zadná 
stena 
voľná

vetranie 
v podstavci 
min. 50 cm2

zadná stena
voľná

* Pri kovových čelných 
 stenách 20 mm
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EH 901SZ11E

Indukčná varná doska, šírka 90 cm

rozmery v mm

* Minimálna vzdialenosť
 výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia Treba počítať

s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabudovateľná 
rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

rozmery v mm

Treba počítať
s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabud. rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

EH 601MV11E

Indukčná varná doska, šírka 60 cm

HW 290582

Ohrievacia zásuvka, výška 29 cm

rozmery v mm

Nad ohrievaciu zásuvku 
HW 290... možno zabudovať 
rúry na pečenie s výškou 
spotrebiča 595 mm. 
Medzidno nie je nutné.

TK 76K573

Plnoautomatický espresso kávovar

rozmery v mm

automat na espresso
zabudovanie
do rohu vľavo

zabudovanie
do rohu vpravo

HW 1405P2

Ohrievacia zásuvka, výška 14,1 cm

rozmery v mm

Nad ohrievaciu zásuvku HW 140... 
možno zabudovať kompaktné 
spotrebiče s výškou spotrebiča 454 mm. 
Medzidno nie je nutné.

 * Minimálna vzdialenosť výrezu od steny
 ** Maximálna hĺbka zapustenia
 *** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 40 Treba počítať

s vetracou štrbinou
Rozměry

min. 550

EH 875KU11E

Indukčná varná doska, šírka 80 cm

rozmery v mm

*Minimálna vzdialenosť 
 výrezu od steny
**Maximálna hĺbka zapustenia
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EH 685DV12E

Indukčná varná doska, šírka 60 cm

rozmery v mm

600550

Rozmery v mm

*min. 40
min. 600

* Minimálna vzdialenosť
  výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia
*** So zabudovanou 
 rúrou na pečenie min. 30

min. 50

**51

***min.20

490-500+2
560+2

min. 60/50

Treba počítať
s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabudovateľná 
rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

Rozmery v mm

min. 550

EH 885DN12E

Indukčná varná doska, šírka 80 cm

rozmery v mm

800550

Rozmery v mm

*min. 40
min. 600

* Minimálna vzdialenosť
  výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia
*** So zabudovanou 
 rúrou na pečenie min. 30

min. 50

**51

***min.20

490-500+2

750-780+2
min. 60/50

Treba počítať
s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabudovateľná 
rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

Rozmery v mm

min. 550

EH 875SP11E

Indukčná varná doska, šírka 80 cm

rozmery v mm

520 812

**51

*min. 40

***min. 20
min. 50

*** So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30

* Minimálna vzdialenosť
výrezu od steny

** Maximálna hĺbka zapustenia

Rozmery v mm

min.  
600

750-780+2
-0 490-

500+2
-0

50/60

Treba počítať
s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabudovateľná 
rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

Rozmery v mm

min. 550

EH 885DC12E

Indukčná varná doska, šírka 80 cm

rozmery v mm

* Minimálna vzdialenosť 
 výrezu od steny
** Maximálna hĺbka zapustenia
*** So zabudovateľnou 
 rúrou na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabudovateľná 
rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

EH 685DB12E

Indukčná varná doska, šírka 60 cm

rozmery v mm

*Minimálna vzdialenosť 
 výrezu od steny
**Maximálna hĺbka zapustenia
***So zabudovateľnou 
 rúrou na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou

zabudovateľný 
sporák/
zabudovateľná 
rúra 
na pečenie

Treba počítať
s vetracou štrbinou
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LF 91BA560

Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm

min. 
550 elektrický
(odporúča sa 650)
min. 650 plynový*

* Od hornej  
 hrany mriežky

cirkulácia

rozmery v mm

výškovo
nastaviteľná
v 20 mm
odstupoch
(744 – 1044)min. 550 elektrický

(odporúča sa 650)
min. 650 plynový*

* Od hornej  
 hrany mriežky

odvetranie

LC 91BB560

Nástenný odsávač pár, 90 cm

(1) odvetranie
(2) cirkulácia
(3) výstup vzduchu – pri odvetraní
 namontovať otvory dolu

výstup na
odvetranie

min. 550 elektrický
(odporúča sa 650)
min. 650 plynový*

* Od hornej  
 hrany mriežky

rozmery v mm

min. 550 elektrický
(odporúča sa 650)
min. 650 plynový*

* Od hornej  
 hrany mriežky

SX 68T...

Umývačka riadu 86,5 cm

rozmery v mm SX 78T...

Umývačka riadu 86,5 cm

rozmery v mm

min. 65
max. 220*

86
5-

92
5*

550598

89

53
100

 SN 68T...

Umývačka riadu 81,5 cm

rozmery v mm

LF 959RA50

Stropný odsávač pár, 90 x 90 cm

rozmery v mm
rozmery v mm

min. 
290

min. 550 elektrický
min. 650 plynový*

˜1500

* Od vrchnej hrany mriežky

min. 280
max. 460

ě

80
69+3

80
377

854854

789

900900

10

LD 97AA670

Výsuvný odsávač pár do pracovnej dosky, 90 cm

rozmery v mm

rozmery v mm

*  Hĺbka 600 mm len v kombinácii 
 s úzkymi varnými panelmi
** Min. 700 mm pre varné panely 
 s hĺbkou výrezu 500 mm

min. 
700**

815

11330
50

600*

rozmery v mm

min. 
290

min. 550 elektrický
min. 650 plynový*

˜1500

* Od vrchnej hrany mriežky

Stropný odsávač pár, 90 x 50 cm

LF 959RB50 rozmery v mm

870

320
170

320

90

900

299

500
476

70

ø 150

*  Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek
výška podstavca pri výške spotrebiča 815: 90 – 160 mm
výška podstavca pri výške spotrebiča 875: 150 – 220 mm

*  Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek
výška podstavca pri výške spotrebiča 865: 90 – 160 mm
výška podstavca pri výške spotrebiča 925: 150 – 220 mm

*  Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek
výška podstavca pri výške spotrebiča 865: 65 – 160 mm
výška podstavca pri výške spotrebiča 925: 125 – 220 mm
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KI 38SS70

Kombinovaná chladnička/mraznička, 1775 mm

rozmery v mm

presah
čelnej dosky

spodná hrana
čelnej dosky

Uvedené rozmery dvierok sú platné
pre 4 mm polodrážku dvierok. Pri použití
inej šírky polodrážky (max. 14 mm)
je potrebné rozmery prispôsobiť.

vetranie v podstavci
min. 200 cm2

odporúča sa 560

možná tiež montáž
dvojitého dna
a medzidna

elektrická prípojka
 nad spotrebičom
  alebo vedľa spotrebiča

vetranie a odvetrávanie 
v podstavci min. 200 cm2

čelnej dosky

A = spodná hrana
čelnej dosky

s inštaláciou
zásuvky pod
zabudovaný
spotrebič
sa nepočíta

KI 39FP70

Kombinovaná chladnička/mraznička vitaFresh, 1775 mm

rozmery v mm

KI 28FP70

Chladiaci automat vitaFresh, 1580 mm

rozmery v mm

odporúča sa 560

možná tiež montáž
dvojitého dna
a medzidna

elektrická prípojka
 nad spotrebičom
  alebo vedľa spotrebiča

vetranie a odvetrávanie 
v podstavci min. 200 cm2

čelnej dosky

A = spodná 
hrana čelnej 
dosky

s inštaláciou
zásuvky pod
zabudovaný
spotrebič
sa nepočíta

KI 25FP70

Chladiaci automat vitaFresh, 1400 mm

rozmery v mm

odporúča sa 560

možná tiež montáž
dvojitého dna
a medzidna

elektrická prípojka
 nad spotrebičom
  alebo vedľa spotrebiča

vetranie a odvetrávanie 
v podstavci min. 200 cm2

čelnej dosky

A = spodná hrana
čelnej dosky

s inštaláciou zásuvky 
pod zabudovaný
spotrebič
sa nepočíta

SK 78M530EU

Modulárna umývačka riadu, 45 cm

rozmery v mm SC 78M530EU

Modulárna umývačka riadu, 60 cm

rozmery v mm
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KI 87SSD30

Kombinovaná chladnička/mraznička, 1775 mm

rozmery v mm

max. 
2200

rozmery v mm

vetranie 
v podstavci  
min. 200 cm2

výstup vzduchu 
min. 200 cm2

odporúčané 560
min. 550

min. 
560

1772+8

Uvedené rozmery dvierok platia pre 
poldrážku dvierok 4 mm.

presah 
čelnej dosky

Pmin. 40 P

spodná hrana 
čelnej dosky

61
8+

A
(m

in
.)

64
2+

A
(m

ax
.)

11
50

+P
(m

ax
.)

11
26

+P
(m

in
.)

rozmery v mm

A A

4 4

TECHNICKÉ NÁKRESY/POZNÁMKY



•  Zobrazené výrobky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.
•  Myslite, prosím, na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu 

a odovzdajte ho ďalším záujemcom.
•  Technické zmeny a zmeny vo vybavení vyhradené.
•  Uvedené ceny sú len orientačné.

tel.: +421/2 44 45 20 41, fax: +421/2 48 48 42 40
e-mail: studioline@bshg.com

© 2012 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Printed in Slovak Republic 1/13

www.siemens-home.com/sk

Váš odborný poradca, ktorý vám nielen spoľahlivo poradí pri výbere, 
ale je vám k dispozícii aj kedykoľvek po nákupe:

 Výška recyklačného príspevku (s platnosťou od 1. 1. 2013)

Druh elektrozariadenia Poplatok vr. DPH

chladiace a mraziace spotrebiče 15,42 €
malé chladničky 
(max. vonkajšie rozmery 900 x 650 x 650 mm)

8,22 €

sušičky 4,92 €
umývačky riadu 4,92 €
sporáky, rúry 4,92 €
práčky 4,92 €
sklokeramické dosky 4,92 €
odsávače pár nad 20 kg 4,92 €
odsávače pár od 10 do 20 kg 1,38 €
mikrovlnné rúry 1,38 €

odsávače pár do 10 kg 0,72 €

Domino dosky 0,72 €
iné veľké domáce spotrebiče (do 10 kg, dvojplatničky...) 0,72 €
celoplynové sporáky 0,00 €
plynové dosky 0,00 €




