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Siemens. Megérint a jövő.



Ön elé tárul az energiahatékony 
Siemens újdonságok világa.
„Haladás az emberek szolgálatában” vízióval indította el vállalkozását Werner von Siemens több, mint 150 évvel ezelőtt. 
A Siemens háztartási készülékek esetében ez a vezérelv állandó termékfejlesztést jelent annak érdekében, hogy a modern 
életstílus magas és napról napra változó igényeihez alkalmazkodni tudjanak. A készülékek felhasználási lehetőségeinek szé-
les skálája, a funkciók automatizálása, valamint a modern és időtálló design is a tökéletes termékek megalkotását szolgálják. 
A Siemens háztartási készülékeinek használatával Ön nem csak környezetét, hanem a jövőt is formálja, hiszen ezek a rendkí-
vül hatékony és energiatakarékos termékek hozzájárulnak a természet védelméhez.

Siemens. Megérint a jövő.

60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén*

Siemens mosogatógépek energiafelhasználása 

Energia-felhasználás Víz-felhasználás

1997 2012 1997 2012

akár
-53 %

akár
-35 %

0,20
kWh

9,8
liter

6,38
liter

0,9
kWh

*  Összehasonlítva normál programon a WM 14Y74W elöltöltős mosógép 
energiafelhasználását hasonló termékekkel 1997-ből.

Energia-felhasználás Víz-felhasználás

1997 2012 1997 2012

akár
-50 % akár

-60 %

0,10
kWh

1,33
liter

0,54
liter

0,05
kWh

Mosogatásonként, terítékenként*

Siemens mosógépek energiafelhasználása 

*  Összehasonlítva a normál programon az SN26U893EU-es mosogatógépet 
egy hasonló termékkel 1997-ből.

1999 2011

akár
-43 %

1,10
kWh

0,63
kWh

Energiafogyasztás DIN EN 50304 szerint*

Siemens tűzhelyek energiafelhasználása 

*  Összehasonlítva normál használat mellett HB38GB570 tűzhelyet egy 
hasonlótermékkel 1997-ből.

24 óra alatt 100 literenként*

Siemens hűtőkészülékek energiafelhasználása 

Fagyasztók Hűtő/fagyasztó
kombinációk

1997 19972012 2012

akár
-67 % akár

-73 %

0,48
kWh

0,55
kWh

0,16
kWh

0,15
kWh

*  Normál használat mellett a GS40NAW40 típusú fagyasztó és 
aKG36NSB40 típusú hűtő/fagyasztó kombináció energiafogyasz-tásának 
összehasonlítása egy hasonló méretű 1997-es gyártású Siemens 
modellével.
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A Siemens meghatározó a piacon mind a termékekre vonatkozó tanácsadás, 
mind a vásárlókhoz fűződő kapcsolattartás vonatkozásában, ezért hozta létre 
a -ot.

Katalógusunk segítségével megismerheti a -ban szereplő, különle-
ges termék választékunkat. A legkülönfélébb igényeket is maradéktalanul elégítik ki 
a  készülékei, melyek használata során Önt is megérinti a jövő…
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A Siemens új „párosa” biztosítja a minőségi ruhaápoláshoz szükséges összes alkotóelemet: az 
iQ 800 Master Class mosógépet és az iQ 800 blueTherm kondenzációs szárítót. Az egységes és 
elegáns design, a perfekt és magas színvonalú TFT-kijelző és a beépített modern, minden textilia 
tökéletes és tartós ápolásához szükséges programszerkezet ezen Siemens készülékek sajátja.

Egy tökéletes Siemens páros 
a hatékony mosásért és szárításért
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Kiváló fogyasztási értékek

Energia

A+++

Energia Energia

Siemens eco mosógépei, innovatív 
technikai megoldásaik révén segíte-
nek Önnek, hogy maximális haté-

konysággal, mégis pénztárca kímélő módon ápolhassa ruháit. 
Ezen mosógépek a legjobb A+++/A++/A+ energiahatékony-
ságú kategóriákba tartoznak.

Kiváló átláthatóság: TFT-kijelző IQ 800 mosógépnél 
Az új, nagyfelbontású, magyar nyelvű TFT-kijelző kezelése révén 
a mosás különösen könnyű. A programválasztó segítségével 
minden kívánt mosási folyamat egyetlen mozdulattal, precízen 
beállítható. A kijelzőn azonnal láthatóvá válik minden fontos 
információ, mely az elektronika segítségével a meghatározott 
kereteken belül igény szerint változtatható.

Automatikus mosószer adagolás IQ 800 mosógépnél
Soha többé pontatlan mosószer adagolás, mert a világújdon-
ság i-Dos mosógéppel ez többé lehetetlen. A textilfajta, a betöl-
tött ruhamennyiség, a vízkeménység és a szennyezettség függ-
vényében kerül a mosószer milliliter pontossággal a 
mosódobba. Mindez kiváló mosási eredményt és a ruha hosz-
szantartó minőségének megőrzését eredményezi.

Hatékonyság, hosszú élettartam és halk működés: 
iQdrive motor 
Kevesebb energia felhasználás azonos teljesítmény mellett, 
rövidebb programidő jobb fogyasztási eredményekkel vagy 
magasabb fordulatszám halkabb működéssel – ez mind egy-
szerre valósul meg az egyenáramú és szénkefementes iQdrive 
motor használatával a Siemens iQ sorozatú mosógépeiben.

10 év garancia az iQdrive motorokra
A hagyományos motorok a szénkefék mechanikus súrlódása 
miatt idővel elkopnak, míg az iQdrive motorok kopásállóak. 
Ezért ezen motorokra a Siemens 10 éves garanciát biztosít.

varioSoft mosódob
A varioSoft mosódob, és a speciális, aszimmetrikus kialakí-
tású emelőlapátok mosásnál a hatékony folteltávolítás szük-
séges elemei. Az egyedülálló, vízcsepp formájú, egyik oldal-
ról domború, másik oldalról sima permetezőfejek tökéletes 
társai az aszimmetrikus emelőlapátoknak a mintaszerű 
mosási végeredmény elérésében. Mindig „ruhára-szabott” 
kezelés, ezáltal gyorsabb, kíméletesebb és energiatakaréko-
sabb a ruhaápolás.

speedPerfect
Nagyon sok dolga volt mostanában és nem volt ideje a szeny-
nyessel foglalkozni? Vagy siet és nincs ideje kivárni, hogy 
lejárjon a program? Csak nyomja meg a speedPerfect opciós 
gombot, szinte bármelyik mosóprogram esetén és a mosási 
idő azonnal 65%-kal lecsökken. Ezzel az opcióval időt takarít 
meg, de a mosási eredmény tökéletes marad.

ecoPerfect
Ha nem sietteti semmi, és inkább a kevesebb energiafelhasz-
nálást részesíti előnyben, akkor válassza szinte bármelyik 
programhoz az ecoPerfect opciót, és takarítson meg akár 50% 
energiát. Ezen opció a használatával sem kell kompromisszu-
mot kötnie a tökéletes tisztaság és az energiatakarékosság 
között. Az ecoPerfect üzemmódban megnő a mosási ciklus 
ideje, de lecsökken a víz hőmérséklete, így tud a mosógép 
Önnek energiát megtakarítani.

Energia Energia

–60 %

A Siemens IQ800 kondenzációs szárító
Az iQ 800 Master Class szárító 60%-kal* 
kevesebb energiát használ fel, mint az A 

kategória. Így a világ legtakarékosabb kondenzációs szárí-
tója, mert a heatPump technológiának köszönhetően a szá-
rításhoz szükséges meleg levegőt különösen hatékony 
módon melegíti fel. *60%-kal takarékosabb (0,19 kWh/kg), mint az A energiaosztály szabv-
ványértéke (0,48 kWh/kg).

Automatikus kondenzátor 
tisztítás
A Siemens garantálja, hogy nem 
kell a kondenzátort soha tisztítani 
és így nem vész el energia A 
blueTherm szárítónál minden 
egyes szárítási ciklusban automa-
tikusan tisztításra kerül a konden-
zátor. Ha szükséges többször is! 
Az eredmény: szöszmentes kon-
denzátor, amely az energiafo-

gyasztást állandóan alacsonyan tartja. És ezt a tulajdonságát 
a kondenzációs szárító egész élettartama alatt megtartja.

Szárító kosár gyapjú és sport 
cipő számára
A szárító kosár ráhelyezve a gyapjú-
ból készült ruhaneműt vagy sport 
cipőt vízszintesen felakasztható a 
kondenzációs dobba, úgy, hogy 

nem forog. A meleg levegő egyenletesen átjárja a behelyezett 
kosarat, így biztosítva a kímélő szárítást. A gyapjú nem bolyho-
sodik ki. Minden mosható felsőruházat (pl. gyapjú pulóver) szá-
rítható a kosárban, és ugyanígy a szintetikus anyagból készült 
sportcipő is.

idő megtakarítás energia megtakarítás

speedPerfect ecoPerfect

***



6 1.  Mosási, szárítási hatékonysági osztály. 2. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti 
állapot energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 3. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.

i-Dos IQ800- Elöltöltős mosógép IQ700- Elöltöltős mosógép IQ500- Elöltöltős mosó- szárítógép

Energia

A+++

Energia

A+++

Energia

B

WM16Y890EU WM14S795ME WD14H421EU

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke1: A+++/A, (189 kWh /10 500 liter)2

·  Zajszint3: 49/72 dB (re 1 pW)
·  Centrifuga fordulatszám: 1600 ford./perc
·  XXL dobtérfogat: 65 l

Műszaki adatok
· Töltõsúly: 8 kg
· Energiacímke1: A+++/A, (189 kWh /10 500 liter)2

· Zajszint3: 49/71 dB (re 1 pW)
· Centrifuga fordulatszám: 1400ford./perc
· XXL dobtérfogat: 65 liter

Műszaki adatok
· Töltősúly: 7 kg mosás - 4 kg szárítás
· Energiacímke: B / A (5,67 kWh / 57 liter)
·  Zajszint (mosás+szárítás): 54/73 dB (re 1 pW)
·  Centrifuga-fordulatszám: 1400 ford./perc
·  XXL dobtérfogat: 65 liter

Speciális programok
·  Automata, kímélő automata, tolltöltetű anya-
gok, dessous, farmer/fekete ruhanemű, ingek, 
szuper 15’, függöny 30 °C, impregnálás, utcai 
ruha, gyors/mix, 30 perces gyorsmosás, gyapjú/
kézi, fi nom/selyem

·  antiStain rendszer-16 folttisztító program

Speciális programok
·  Dessous fehérnemű mosás, farmer/sötét ruha, 
ing/blúz, szuper15’, függöny 30 ºC, outdoor/
impregnált ruha mosás, gyors/mix, gyapjú-ké-
zimosás, fi nom/selyem

· antiStain rendszer, 16 Folttisztító program

Speciális programok
·  Speciális programok: mix, outdoor, 
impregnálás, szuper 15’,  30 perces gyorsmo-
sás, gyapjú/kézi és fi nom/selyem

·  Idő programok, automatikus szárítás funkció
·  Szálgyüjtő öblítése

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: 
hőmérséklet, fordulatszám-módosítás, 
ecoPerfect, speedPerfect, i-Dos 1, i-Dos 2, 
opciók beállítása, alapbeállítások és 
időprogram 1-24 óra 

·  varioPerfect opció: idő és energia optima-
lizálási program módosítás kiváló mosási 
eredmény mellett

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: 
start/szünet utántöltési funkcióval, 
vasaláskönnyítés, többletvíz, ecoPerfect, 
speedPerfect

·  varioPerfect opció: idő és energia optimalizálási 
program módosítás kiváló mosási eredmény 
mellett

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/szünet, 
fordulatszám-módosítás, hőmérséklet, menü, 
változtatás, szárítási idő

·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosóprogramokhoz hőmérséklet-
választással

Komfort és biztonság
·  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző
·  i-DOS: automata folyékony mosószer adagolás
·  iQdrive™ motor, 10 év garanciával
·  varioSoft dob, belső dobvilágítás
·  Antivibrációs oldalfalak
·  aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
·  Öntisztító mosószertartály
·  aquaSensor
·  Gyermekzár gomb
·  32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

Komfort és biztonság
·  Magyarnyelvű LCD kijelző
·  iQdrive™ motor, 10 év garanciával
· varioSoft dob
·  Antivibrációs oldalfalak
·  aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
· Öntisztító mosószertartály
· aquaSensor
· Gyermekzár gomb
· 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

Komfort és biztonság
·  Extra nagy kijelző
·  Töltősúly ajánlás, varioSoft dob
·  3D felsővizes mosási technika
·  Fokozatmentes súlyautomatika
·  aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
·  iQdrive™ motor, 10 év garanciával
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Kondenzációs technológia: nincs vízfelhasz-
nálás szárításkor

·  Időprogramok, automatikus szárítás
·  Dobkiegyensúlyozás
·  Hangjelzés a program végén, gyermekzár gomb
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Készülék méret:  85 x 60 x 59 cm Készülék méret: 85 x 60 x 59 cm Készülék méret: 84,2 x 60 x 59 cm

Megtakarítás: 

85 000,- Ft*
Megtakarítás: 

85 000,- Ft*
Megtakarítás: 

107 000,- Ft*

Élvezze a Siemens iQ 800 Master Class mosógép és szárító előnyeit.



7*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

IQ800 szárító öntisztító kondenzátorral IQ700 szárító öntisztító kondenzátorral IQ500 kondenzációs gőzszárító

Energia Energia Energia

B

WT48Y780EU WT46W563BY WT46S515BY

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacimke: A++: 60%-kal takarékosabb (0,19 
kWh/kg), mint az A energiaosztály szabvány 
értéke (0,48 kWh/kg)

·  Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 1,27 kWh - 146 perc;
1000 ford./perc- 1,54 kWh - 170 perc

·  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 7 kg
·  Energiacimke: A+: 50%-kal alacsonyabb ener-
giafogyasztás (0,24 kWh/kg), mint az A energia-
osztály szabványértéke (0,48 kWh/kg) 

·  Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 1,45 kWh - 128 perc; 
1000 ford./perc- 1,68 kWh - 149 perc

·  Zajszint: 65 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke: B
·  Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 3,74 kWh - 105 perc; 
1000 ford./perc - 4,49 kWh - 122 perc

·  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Speciális programok
·  Mix, gyapjú és  cipő szárítás kosárban, 

outdoor, törölköző szárítás, szintetikus takaró 
szárítás, kispárna szárítás, jeans, időprogram 
(meleg), dessous (női fehérnemű), super 40 
perc, blúz/ing szárítás

Speciális programok
·  Speciális programok: gyapjú , mix, outdoor, 

super 40 perc ingek és blúzok szárítása

Speciális programok
·  Gyapjú, outdoor, dessous, super 40 perc
·  Gőzprogram gyűrődésmentesítésre: pamut, 

kímélő
·  Gőzprogram ruhafrissítésre: business, 

hétköznapi

Opciók
·  varioPerfect: idő- vagy energiamegtakarítás
·   Érintős programmódosító gombok: start/

szünet, vasaláskönnyítő program, opciók beál-
lítása, szárítási fokozatok, memória 1, memória 
2, alapbeállítások, ecoPerfect, speedPerfect, 
időprogram 1-24 óra

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/stop, 

kímélő, vasaláskönnyítő program, menü, 
változtatás, időprogram 1-24 óra

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/stop, 

kímélő/szuper kímélő szárítás, vasaláskönnyí-
tő program, menü, változtatás

Komfort és biztonság
·  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző
·  ActiveAir Technology, meleg levegő előállítás
·  selfCleaning öntisztító kondenzátor
·  Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
·  softDry nemesacélból készült dob
·  DUO-Tronic készülékvezérlés
·  Belső dobvilágítás
·  Gyermekzár
·  Hangjelzés a program végén
·  Ajtónyitás iránya: cserélhető/átfordítható
·  Összeépítő keret: WZ20400
·  Összeépíthető minden 60 cm-es mosógéppel

Komfort és biztonság
·  LCD kijelző
·  ActiveAir Technology, meleg levegő előállítás
·  Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
·  DUO-Tronic készülékvezérlés
·  softDry nemesacélból készült dob
·  Belső dobvilágítás
·  Gyermekzár gomb
·  Hangjelzés a program végén
·  selfCleaning öntisztító kondenzátor
·  Ajtónyitás iránya: jobb
·  Aláépíthető
·  Összeépítő keret: WZ20300, WZ20311
·  Összeépíthető minden 60 cm-es mosógéppel

Komfort és biztonság
·  LCD kijelző 
·  Kondenzációs gőz szárító
·  Max. 120 perc ruhalazítás a program végén
·  DUO-Tronic készülékvezérlés
·  softDry nemesacélból készült dob
·  Belső dobvilágítás
·  Gyermekzár gomb
·  Hangjelzés a program végén
·  Kondenzátor-védő szűrő
·  Ajtónyitás iránya: jobb
·  Aláépíthető
·  Összeépítő keret: WZ20300
·  Összeépíthető minden 60 cm-es mosógéppel

Készülék méret:  84,2 x 59,5 x 59,5 cm Készülék méret: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm Készülék méret: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

Megtakarítás: 

179 000,- Ft*
Megtakarítás: 

155 000,- Ft*
Megtakarítás: 

26 000,- Ft*



8 1.  Mosási, szárítási hatékonysági osztály. 2. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti 
állapot energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 3. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.

 iQ 500 varioPerfect  iQ 500 varioPerfect  iQ 500 varioPerfect

Új
Energia

A+++

Mosás

A 8
Új

Energia

A+++

Mosás

A 8
Új

Energia

A+++

Mosás

A 8

WM14Q441BY WM14Q461BY WM12Q461BY

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke1: A+++-10%/A 
·  Energia/víz2: 177 kWh / 8 200 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
·  Zajszint3: 54/74 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke1: A+++-10%/A 
·  Energia/víz2: 177 kWh / 8 200 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
·  Zajszint3: 57/76 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 8 kg
·  Energiacímke1: A+++-10%/A 
·  Energia/víz2: 177 kWh / 8 200 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
·  Zajszint3: 57/76 dB (re 1pW)

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosóprogramokhoz

·  Speciális programok: farmer/fekete ruhanemű, 
sportruházat/fi tness, szuper 15’, gyors/mix, 
folttisztító program: föld, fű, izzadság, 
gyapjú/kézi és fi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz

·  Speciális programok: dessous, farmer/fekete 
ruhanemű, ingek, szenzitív, szuper 15’,  
impregnálás, gyors/mix, 30 perces gyorsmosás, 
gyapjú/kézi és fi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosóprogramokhoz

·  Speciális programok: dessous, farmer/fekete
ruhanemű, ingek, szenzitív, szuper 15’, 
impregnálás, gyors/mix, 30 perces gyorsmosás, 
gyapjú/kézi és fi nom/selyem

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: 

start/szünet, vasaláskönnyítő program, 
extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, 
fordulatszám-módosítás

·  varioPerfect opció
·  Nagy piktogrammos display

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: 
start/szünet, vasaláskönnyítő program, 
extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, 
fordulatszám-módosítás

·  varioPerfect opció
·  Nagy piktogrammos display

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: 
start/szünet, vasaláskönnyítő program, 
extra öblítés, ecoPerfect, speedPerfect, 
fordulatszám-módosítás

·  varioPerfect opció
·  Nagy piktogrammos display

Komfort és biztonság
·  Antivibrációs oldalfalak
·  3D felsővizes mosási technika
·  Öntisztító mosószertartály
·  Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén
·  vario-dobrendszer
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
·  aquaStop vízvédelem garanciával

Komfort és biztonság
·  Antivibrációs oldalfalak
·  3D felsővizes mosási technika
·  Öntisztító mosószertartály
·  Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén 
·  vario-dobrendszer
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
·  Többszörös vízvédelemi rendszer

Komfort és biztonság
·  Antivibrációs oldalfalak
·  3D felsővizes mosási technika
·  Öntisztító mosószertartály
·  Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén
·  vario-dobrendszer
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
·  Többszörös vízvédelemi rendszer

Készülék méret:  84,3 x 59,8 x 55 mm Készülék méret:  84,3 x 59,8 x 55 mm Készülék méret:  84,3 x 59,8 x 55 mm

Elöltöltős varioPerfect mosógépek

Megtakarítás: 

87 000,- Ft*
Megtakarítás: 

87 000,- Ft*
Megtakarítás: 

87 000,- Ft*
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iQ 300 varioPerfect iQ 300 varioPerfect iQ 300 varioPerfect

Energia Mosás

A 7

Energia Mosás

A 7

Energia Mosás

A 7

WM14E445ME WM12E465ME WM10E468ME

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 7 kg
·  Energiacímke1: A++/A
·  Energia/víz2: 197 kWh / 10 560 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 f/p
·  Zajszint3: 56/75 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 7 kg
·  Energiacímke1: A++/A
·  Energia/víz2: 197 kWh / 10 560 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
·  Zajszint3: 59/76 dB (re 1pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 7 kg
·  Energiacímke1: A++/A
·  Energia/víz2: 197 kWh / 10 560 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p
·  Zajszint3: 58/74 dB (re 1pW)

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosóprogramokhoz

·  Speciális programok: kímélő mosás plusz, 
outdoor, ingek, szuper 15’, gyors/mix, gyapjú/
kézi, fi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosóprogramokhoz

·  Speciális programok: kímélő mosás plusz, 
outdoor ingek, szuper 15’, gyors/mix, gyapjú/
kézi mosás, fi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus egygombos kezelés 
a mosóprogramokhoz

·  Speciális programok: outdoor, ingek, super 15’, 
jeans, gyors/mix,  gyapjú/kézi és fi nom/selyem

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: 

start/szünet, vasaláskönnyítő program, 
extra öblítés,ecoPerfect, speedPerfect, 
fordulatszám-módosítás

·  varioPerfect opció
·  Nagy piktogrammos display

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/szü-

net, vasaláskönnyítő program, extra öblítés, 
ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-
módosítás

·  varioPerfect opció
·  Nagy piktogrammos display

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/szü-

net, vasaláskönnyítő program, extra öblítés, 
ecoPerfect, speedPerfect, fordulatszám-
módosítás

·  varioPerfect opció
·  Nagy piktogrammos display

Komfort és biztonság
·  3D felsővizes mosási technika
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés, dobkiegyensúlyozás
·  Öntisztító mosószertartály
·  Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén
·  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható
betöltőablak

·  aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  3D felsővizes mosási technika
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés, dobkiegyensúlyozás
·  Öntisztító mosószertartály
·  Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén
·  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható 
betöltőablak

·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  3D felsővizes mosási technika
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés, dobkiegyensúlyozás
·  Öntisztító mosószertartály
·  Gyermekzár gomb, hangjelzés a program végén
·  30 cm átmérőjű ezüst 180°-ban nyitható 
betöltőablak

·  Többszörös vízvédelmi rendszer

WM14E445BY WM12E465BY WM10E465BY
Az eltérés a WM14E445ME készülékhez
·  Speciális programok: higiénia, dessous, farmer/
fekete ruhanemű, ingek, szuper 15’, gyors/mix, 
gyapjú/kézi és fi nom/selyem

·  Zajszint3: 57/77 dB (re 1pW)
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Az eltérés a WM12E465ME készülékhez
·  Speciális programok: higiénia plusz, outdoor, 
ingek, sport plusz, szuper 15’, gyors/mix, 
gyapjú/kézi, fi nom/selyem

Az eltérés a WM10E468ME készülékhez
·  Speciális programok: kímélő plusz, outdoor
ingek, szuper 15’, gyors/mix, gyapjú/kézi mosás
fi nom/selyem

Készülék méret:  84,8 x 60 x 59 mm Készülék méret:  84,8 x 60 x 59 mm Készülék méret:  84,8 x 60 x 59 mm

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Megtakarítás: 

67 000,- Ft*
Megtakarítás: 

67 000,- Ft*
Megtakarítás: 

67 000,- Ft*



10 1.  Mosási, szárítási hatékonysági osztály. 2. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti 
állapot energiafelhasználása is figyelembe van véve. A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 3. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.

Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép Elöltöltős mosógép

Energia Mosás

A 5,5

Energia Mosás

A 5,5

Energia Mosás

A 5,5

WM10B260BY WM12B060BY WM10B060BY

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 5,5 kg
·  Energiacímke1: A+/A
·  Energia/víz2: 182 kWh / 8 800 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p
·  Zajszint3: 59/73 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 5,5 kg
·  Energiacímke1: A+/A
·  Energia/víz2: 182 kWh / 8 800 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
·  Zajszint3: 59/76 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 5,5 kg
·  Energiacímke1: A+/A
·  Energia/víz2: 182 kWh / 8 800 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p
·  Zajszint3: 59/73 dB (re 1 pW)

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogra-
mok, a hőmérséklet és a speciális programok 
esetében

·  Speciális programok: kimélő mosás, mix, ingek, 
sportruházat/fi tness, szuper 30/15’ perces 
gyors, gyapjú/kézi, fi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogra-
mok, a hőmérséklet és a speciális programok 
esetében

·  Speciális programok: kimélő mosás, mix, szuper 
30 perces gyors

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogra-
mok, a hőmérséklet és a speciális programok 
esetében

·  Speciális programok: kimélő mosás, mix, szuper 
30 perces gyors

Opciók
·  Külön kezelőgomb: start/szünet, fordulat-
szám-módosítás, extra öblítés, ecoPerfect, 
speedPerfect, időprogram, maradékidő kijelzés

·  varioPerfect opció

Opciók
·  Külön kezelőgomb: start/szünet, gyors mosás, 
előmosás

Opciók
·  Külön kezelőgomb: start/szünet, gyors mosás, 
előmosás

Komfort és biztonság
·  Display programfutásra, hőmérséklet, centrifu-
ga, időprogram és maradékidő kijelzésre

·  Felsővizes mosási rendszer
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Dobkiegyensúlyozás
·  30 cm átmérőjű 140°-ban nyitható betöltőablak
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  Felsővizes mosási rendszer
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Dobkiegyensúlyozás
·  30 cm átmérőjű 140°-ban nyitható betöltőablak
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  Felsővizes mosási rendszer
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Dobkiegyensúlyozás
·  30 cm átmérőjű 140°-ban nyitható betöltőablak
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret:  85 x 60 x 59 mm Készülék méret:  85 x 60 x 59 mm Készülék méret:  85 x 60 x 59 mm

Elöltöltős mosógépek

Megtakarítás: 

52 000,- Ft*
Megtakarítás: 

52 000,- Ft*
Megtakarítás: 

52 000,- Ft*
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Slimline touchControl mosógép Slimline touchControl mosógép Felültöltős mosógép

Energia Mosás

A 6
Új

Energia Mosás

A 6
Új

Energia Mosás

A 6

WS12M461BY WS12O260BY WP12T454BY

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 6 kg
·  Energiacímke1: A+/A
·  Energia/víz2: 196 kWh / 8 650 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
·  Zajszint3: 55/74 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 6 kg
·  Energiacímke1: A+/A
·  Energia/víz2: 196 kWh / 9 240 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
·  Zajszint3: 55/74 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  Töltősúly: 6 kg
·  Energiacímke1: A++/A
·  Energia/víz2: 173 kWh / 8 926 liter
·  Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
·  Zajszint3: 56/73 dB (re 1 pW)

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus kezelés a 
mosóprogramok,a hőmérséklet és a speciális 
programok esetében

·  Speciális programok: dessous, szuper 15’,
intenzív+gyors, farmer/fekete ruhanemű, mix,
outdoor, ingek, impregnálás 30 °C, gyapjú/kézi 
ésfi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogra-
mok, a hőmérséklet és a speciális programok 
esetében

·  Speciális programok: mix, szuper 30/15’, 
outdoor, jeans, higiénia, sport plusz, ingek, 
gyapjú/kézi, fi nom/selyem

Speciális programok
·  Teljesen elektronikus kezelés a mosóprogra-
mok, a hőmérséklet és a speciális programok 
esetében 

·  Speciális programok: mix, gyors, farmer/sötét 
ruha, ing/business, szenzitív, sport plusz, 
fi nom, gyapjú/kézi, mosás-/selyem

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/szünet, 
előmosás, vasaláskönnyítő program, többletvíz, 
extra öblítés, intenzív mosás

Opciók
·  Érintős programmódosító gombok: start/szünet, 
ecoPerfect, speedPerfect, centrifuga és hőmér-
séklet változtatás

·  varioPerfect opció

Opciók
·  Kezelőgombok: start/szünet, propgram indítás, 
foltmosás, extra öblítés, gyors mosás, vasa-
láskönnyítő program, többletvíz, centrifuga 
fordulatszám változtatás

Komfort és biztonság
·  Display programfutásra, hőmérséklet, centrifu-
ga, időprogram és maradékidő kijelzésre, mosás 
vége beállításra

·  VarioSoft dob
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Dobkiegyensúlyozás
·  Hangjelzés program végén
·  Gyermekzár gomb
·  Hangjelzés a program végén
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  Display programfutásra, hőmérséklet, centrifu-
ga, időprogram és maradékidő kijelzésre, mosás 
vége beállításra·  Felsővizes mosási rendszer

·  VarioSoft dob
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Dobkiegyensúlyozás
·  Hangjelzés program végén
·  Gyermekzár gomb
·  Hangjelzés a program végén
·  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  LED: időprogramozás 1-24 óra, maradékidő 
kijelzés, programlefutás jelzése,

·  3D felsővizes mosási technika
·  Felsővizes mosási rendszer
·  Súlyautomatika
·  Túlhabzás fi gyelés
·  Dobkiegyensúlyozás
·  Fékezett dobfedél-nyílás, gombnyomásra
·  Top parkolóállás (dobnyílás felül)
·  Utántöltési funkció
·  Kerekeken gördíthető
·  Többszörös vízvédelmi rendszer

Készülék méret:  84,2 x 60 x 47 mm Készülék méret:  85 x 60 x 45 mm Készülék méret:  90 x 40 x 65 mm

Elöltöltős slimline és felültöltős mosógépek

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

Megtakarítás: 

53 000,- Ft*
Megtakarítás: 

53 000,- Ft*
Megtakarítás: 

53 000,- Ft*
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Energia

A+++
Újabb mérföldkő az energiahatékonyságban:
Hűtőkészülékek A+++ energiaosztályban. 

A hűtőkészülékek energiafogyasztása egy háztartás energiafogyasztásának átlagosan 
közel harmadát teszik ki, így az őket minősítő energiaosztályoknak manapság nagyon fontos sze-
repe van. Minden új Siemens hűtő-fagyasztó kombináció már A+++ vagy A++ energiahatékony-
sági minősítéssel rendelkezik, így egy hasonló méretű A+ energiaosztályú készülékkel összeha-
sonlítva akár 50%-kal kevesebb energiával is beéri. A kulcs ehhez a fantasztikus teljesítményhez 
az A+++-os modellek esetén a speciális beépített technológiák egyedi kombinációjában rejlik. 
A két külön vezérelhető hűtőkör a hűtő- és a fagyasztótér számára, a továbbfejlesztett szigetelés, 
a különlegesen hatékony kompresszor és az innovatív elpárologtató rendszer mind-mind  az ala-
csony energiafogyasztást segítik elő. A szuperhatékony teljesítmény mellett az új A+++ modellek 
zajszintje nem haladja meg a 39 dB-t sem.
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Frissentartás alacsony 
energiafogyasztás mellett.

Zöldségek és gyümölcsök tökéletes tárolása: 
hydroFreshBox 
Speciális kialakításnak köszönhetően a 
hydroFreshBox fiók pontos páratartalom-szabályzási 
lehetőséggel rendelkezik. Így megakadályozza a zöld-
ségek és a gyümölcsök kiszáradását, és biztosítja 
azok hosszabb ideig tartó frissességét. A hullámos 
aljzatnak köszönhetően az élelmiszerek nagyobb 
felületen érintkeznek a levegő oxigénjével, így ez is a 
frissesség megtartását segíti. A hydroFresh fiók hasz-
nálatával a zöldségek és gyümölcsök kétszer annyi 
ideig megőrzik frissességüket, így Ön mindig tökéle-
tes minőségű élelmiszereket talál hűtőszekrényében.

A belső tér alkalmazkodik az Ön igényeihez: 
flexShelf univerzális polc.
Ezt a többcélú polcot az új hűtőkészülékekhez fejlesz-
tette ki a Siemens a maximális rugalmasság jegyé-
ben. A polc különlegessége, hogy két, speciálisan 
összekötött polcból áll, melyek közül a felső egy 
hagyományos polc biztonsági üvegből, az alsó pedig 
egy fémvázzal rendelkező, lehajtható műanyag polc. 
Szükség esetén az alsó polc lehajtása egy fogantyú-
val történik, és nem csak palackok tárolására, hanem 
hagyományos polcként is használható. Ha az alsó 
polcra nincs szükség, egyszerűen visszahajtjuk, így 
a flexShelf polc alatt újra nagyobb hely lesz, mely 
ideális például egy salátástál számára. A flexShelf 
polc az összes üvegpolchoz hasonlóan, az Ön igényei 
szerint, a hűtőtér tetszőleges szintjére áthelyezhető.

Minden egyetlen pillantás alatt látható: 
LED világítás a hűtőtérben.
Minden új Siemens hűtőkészülék energiahatékony, 
hosszú élettartamú és ragyogó fényt biztosító LED 
világítással szereltek fel. Az elegáns, tetőbe épített 
világítási megoldás a teljes hűtőteret megvilágítja, 
a hűtő belsejének világos és csillogó anyagaival kie-
gészülve pedig különösen exkluzív megjelenést biz-
tosít a készüléknek. A LED modulok a hűtő hátfala 
felé vannak irányítva, így a fényük semmilyen körül-
mények között nem vakító hatású.

Magasságállítás a rugalmas használatért: 
easyLift tartó az ajtón.
Legyen szó akár fél, akár két literes üvegekről, az ita-
los palackok helytakarékos elhelyezése a különböző 
méreteik és formáik miatt mindig is nehéz feladat 
volt. Ám ez az új easyLift tartónak köszönhetően 
megváltozik. Az ajtón található alsó mély tároló 
feletti tartó akár 21 cm-rel  is magasabbra emelhető, 
ezzel hatalmas helyet biztosítva az alsó tárolóba 
kerülő palackoknak. Ezeken felül a magasság beállítá-
sához ki sem kell pakolnia a tartót, hiszen egy moz-
dulattal változtatható a polc helyzete. Így az ajtón 
lévő tartókat minden igényt kielégítően tudja hasz-
nálni, illetve változtatni.

Hal és hús tárolása kétszer 
hosszabb ideig: coolBox.
A coolBox biztosítja, hogy a friss hús- és haltermé-
kek tovább maradjanak meg friss állapotukban – 
akár kétszer hosszabb ideig is. Hogy ezt az ered-
ményt elérjük, a coolBox-ban kb. 2 °C-kal 
alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hűtőtér többi 
részében, a belső ventilátorból érkező közvetlen 
hideg levegő áramlásnak, illetve az új elpárologtató-
rendszer elhelyezésének köszönhetően. A fiók alja 
hullámos felületű, így az élelmiszerekből távozó 
nedvesség nem érintkezhet az ételekkel, hiszen 
az a hullámok közti résekben gyűlik össze.

Különleges bánásmód a gyümölcsök és zöldsé-
gek számára: crisperBox.
A megfelelő hőmérséklet mellett a páratartalom és 
ennek szabályozása fontos szerepet játszik a zöldsé-
gek és gyümölcsök frissességének megőrzésében. 
A crisperBox ezeknek a feltételeknek megfelelve 
mindig az optimális körülményeket biztosítja 
a benne tárolt élelmiszereknek.

flexShelf
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NoFrost hűtő/fagyasztó kombinációk

noFrost, Kombinált hűtő / fagyasztó noFrost, Kombinált hűtő / fagyasztó

Energia elektronikus
Kétkörös
vezérlés Energia elektronikus

Kétkörös
vezérlés

KG49NAI22
Nemesacél ajtók

KG39NXI30
Nemesacél ajtók

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A+
·  Energiafelhasználás: 345 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 389 l
·  Nettó hűtőtér: 307 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 82 l
·  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 268 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 355 l
·  Nettó hűtőtér: 246 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 86 l
·  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  Külső digitális kijelző TouchControl vezérléssel, gyors és egyszerű 

kezelhetőség
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 

technológiának köszönhetően
·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
·  Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
·  Aktív fi gyelmeztető rendszer memória funkcióval

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, 

külső LED-kijelzés az ajtón
·  LED világítás a hűtőtérben
·  Szuperfagyasztás

Hűtőtér
·  Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
·  airFresh fi lter levegőszűrő
·  Krómozott palacktartó rács
·  hydroFreshBox EasySlide teleszkópos sínen, páratartalom-szabályzással 
·  coolBox a halak és hústermékek frissentartására EasySlide, teleszkópos 

sínen

Hűtőtér
·  Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
·  Krómozott palacktartó rács
·  coolBox a halak és hústermékek frissentartására
·  crisperBox páratartalom-szabályzással

Fagyasztótér
·  3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”

Fagyasztótér
·  3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 16 óra
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Klímaosztály: SN-T
·  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra 
·  Visszamelegedési idő: 16 óra 

Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm Készülék méret: 200 x 60 x 65 cm

Megtakarítás: 

94 000,- Ft*
Megtakarítás: 

145 000,- Ft*
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A+++ alulfagyasztós hűtőkészülékek

Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Energia

A+++

elektronikus flexShelf

Kétkörös
vezérlés

Energia

A+++

elektronikus flexShelf

Kétkörös
vezérlés

KG39EAI40
Nemesacél

KG36EAL40
Inoxlook

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A+++
·  Energiafelhasználás: 157 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 339 l
·  Nettó hűtőtér: 247 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
·  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A+++
·  Energiafelhasználás: 150 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 303 l
·  Nettó hűtőtér: 211 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
·  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér
·  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható 

felületű
·  fl exShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek frissentartására
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tároló az ajtón
·  LED világítás

Hűtőtér
·  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 2 kihúzható 

felületű
·  fl exShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek frissentartására
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tároló az ajtón
·  LED világítás

Fagyasztótér
·  lowFrost
·  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 35 óra
·  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T
·  Olvadékvíz-kifolyó

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 35 óra
·  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T
·  Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret:  200 x 60 x 65 cm Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

Megtakarítás: 

125 000,- Ft*
Megtakarítás: 

145 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Energia

A+++

elektronikus flexShelf

Kétkörös
vezérlés

Energia elektronikus flexShelf

Kétkörös
vezérlés

KG36EAW40
Fehér

KG49EAI30
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A+++
·  Energiafelhasználás: 150 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 303 l
·  Nettó hűtőtér: 211 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 92 l
·  Zajszint: 38 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 256 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 413 l
·  Nettó hűtőtér: 301 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 112 l
·  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív fi gyelmeztető jelzőrendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés
·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre, Holiday-mód
·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív fi gyelmeztető rendszer

Hűtőtér
·  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 2 kihúzható 

felületű
·  fl exShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek frissentartására
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tároló az ajtón
·  LED világítás

Hűtőtér
·  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható 

felületű
·  fl exShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek frissentartására
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tartó az ajtón
·  LED világítás

Fagyasztótér
·  lowFrost
·  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 35 óra
·  Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T
·  Olvadékvíz-kifolyó

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 44 óra
·  Fagyasztókapacitás: 15 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T
·  Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm

A+++ és A++ alulfagyasztós hűtőkészülékek

Megtakarítás: 

125 000,- Ft*
Megtakarítás: 

149 000,- Ft*
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Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Energia elektronikus Energia elektronikus

KGV39VL30 (inoxlook)
KGV39VW30 (fehér)

KG36VVL30 (inoxlook)
KG36VVW30 (fehér)

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 238 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 344 l
·  Nettó hűtőtér: 250 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
·  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 227 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 309 l
·  Nettó hűtőtér: 215 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 94 l
·  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Szuperfagyasztás

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
·  1 kompresszor / 1 hűtőkör
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Szuperfagyasztás

Hűtőtér
·  5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 4 kihúzható 

felületű
·  Krómozott palacktartó rács
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón
·  LED világítás

Hűtőtér
·  4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható 

felületű
·  Krómozott palacktartó rács
·  crisperBox zöldségek és gyümölcsök számára, 
páratartalomszabályzással

·  LED világítás

Fagyasztótér
·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”

Fagyasztótér
·  lowFrost könyített és ritkább leolvasztás
·  3 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”
·  Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 23 óra
·  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T
·  Olvadékvíz-kifolyó

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 23 óra
·  Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T
·  Olvadékvíz-kifolyó

Készülék méret: 200 x 70 x 65 cm Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

A++ hűtőkészülékek

Megtakarítás: 

113 000,- Ft*
Megtakarítás: 

95 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági villamos energia árakkal számolva.
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Side-by-side készülékek

Side-By-Side kombinált hűtő / fagyasztó Side-By-Side kombinált hűtő / fagyasztó

Energia elektronikus
Kétkörös
vezérlés Energia elektronikus

KA62DV78
Nemesacél

KA60NA45
Softline-Design, inoxlook ajtók, szürke oldalfalak

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 359 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 562 l
·  Nettó hűtőtér: 385 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 177 l
·  Zajszint: 44 dB dB(A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A+
·  Energiafelhasználás: 462 kWh/év
· Nettó hűtőtér: 356 l
· Nettó ****-fagyasztótér: 175 l
·  Nettó össztérfogat: 531 l
·  Zajszint: 45 dB dB(A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  TFT kijelző, vezérlés érintéssel
·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
·  Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
·  akusztikus figyelmeztető berendezés, optikai figyelmeztető jelzés
·  Külső vízadagoló, Tört jég, Jégkocka, Gyors jég, Vízszűrő, Gyermekzár, 
LED-kijelzés

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  Elektronikus hőmérsékletszabályozás külön-külön a hűtő- és fagyasz-
tórészhez, digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés

·  Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, világított adagolóval
·  Gyermekzár
·  Szuperhűtés, Szuperfagyasztás
·  Hálózati vízre csatlakozó kábel, 3/4”-os csatlakozóval

Hűtőtér
·  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
·  Krómozott palacktartó rács
·  1 kihúzható fiók, teleszkópos sínen
·  Páratartalom-szabályzás
·  1 zöldségtartó fiók teleszkópos sínen

Hűtőtér
·  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
·  3 átlátszó fiók
·  Vaj-/sajttartó
·  Különösen fényes belső világítás

Fagyasztótér
·  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú
·  2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
·  Automatikus jégkészítő

Fagyasztótér
·  3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, egy 

meghosszabítható polc
·  Automatikus jégkészítő

Műszaki adatok
·  Visszamelegedési idő: 16 óra
·  Fagyasztókapacitás: 12 kg / 24 óra
·  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 10 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 5 óra
·  Klímaosztály: T

Készülék méret: 175 x 91 x 73 cm Készülék méret: 180 x 90 x 67 cm
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Szabadonálló hűtőszekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Energia Energia

KS36VVI30
Nemesacél

GS36NVI30
Nemesacél

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 112 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 346 l
·  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 234 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 237 l
·  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 

technológiának köszönhetően
·  Szuperhűtés

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
·  Aktív fi gyelmeztető rendszer
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 

technológiának köszönhetően
·  Szuperfagyasztás, könnyített ajtónyitás

Hűtőtér
·  Nettó hűtőtér: 346 l
·  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható magasságú,
·  LED világítás
·  Krómozott palacktartó rács
·  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
·  crisperBox - zöldségek és gyümölcsök számára páratartalom-szabályzással

Fagyasztótér
·  Nettó ****-fagyasztótér: 237 l
·  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
·  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 2 „BigBox”
·  Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
·  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
·  Állítható lábak elöl, görgők hátul
·  90°-ban nyitható ajtó
·  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 19 óra
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Állítható lábak elöl, görgők hátul
·  90°-ban nyitható ajtó
·  Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm

Összekötő keret: KS36ZAL00

twinCenter hűtő és fagyasztó kombinációk 

Megtakarítás: 

86 000,- Ft*
Megtakarítás: 

52 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Szabadonálló hűtőszekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Energia Energia

KS33VVW30
Fehér

GS33NVW30
Fehér

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 110 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 324 l
·  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 225 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 220 l
·  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 

technológiának köszönhetően
·  Szuperhűtés

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés
·  Aktív fi gyelmeztető rendszer
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

·  Szuperfagyasztás, könnyített ajtónyitás

Hűtőtér
·  Nettó hűtőtér: 324 l
·  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  7 biztonsági üvegpolc; 5 állítható magasságú
·  Krómozott palacktartó rács
·  5 tartó az ajtón, 1 vaj- és sajttartó
·  LED világítás
·  crisperBox - zöldségek és gyümölcsök számára páratartalom-szabályzással

Fagyasztótér
·  Nettó ****-fagyasztótér: 220 l
·  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
·  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 „BigBox”
·  Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
·  Baloldali ajtónyitás, megfordítható
·  Állítható lábak elöl, görgők hátul
·  90°-ban nyitható ajtó
·  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 19 óra
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Állítható lábak elöl, görgők hátul
·  90°-ban nyitható ajtó
·  Klímaosztály: SN-T

Készülék méret: 175 x 60 x 65 cm Készülék méret: 175 x 60 x 65 cm

Összekötő keret: KS36ZAW00

twinCenter hűtő és fagyasztó kombinációk 

Megtakarítás: 

47 000,- Ft*
Megtakarítás: 

76 000,- Ft*
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Szabadonálló fagyasztószekrények

noFrost, Szabadonálló fagyasztószekrény noFrost, Szabadonálló fagyasztószekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Energia

A+++

Energia Energia

GS54NAW40
Fehér

GS58NAW30
Fehér

GS29VVW30
Fehér

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A+++
·  Energiafelhasználás: 187 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 323 l
·  Zajszint: 41 dB dB(A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 301 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 360 l
·  Zajszint: 42 dB dB(A) re 1 pW

Energiatakarékosság és teljesítmény
·  Energiahatékonysági osztály: A++
·  Energiafelhasználás: 194 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 198 l
·  Zajszint: 42 dB dB(A) re 1 pW

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  TouchControl vezérlés - Elektronikus hőmérsék-
let-szabályozás, pontos digitális kijelzés

·  Multi-Alarm-System: memória funkcióval,nyitott 
ajtó és hálózati áramszünet fi gyelmeztetéssel

·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás 
az intelligens technológiának köszönhetően

·  LED világítás, szuperfagyasztás
·  Könnyített ajtónyitás

Komfort és biztonság
·  noFrost
·  TouchControl vezérlés - Elektronikus hőmér-
séklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés

·  Multi-Alarm-System: memória 
funkcióval,nyitott ajtó és hálózati áramszünet 
fi gyelmeztetéssel

·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás 
az intelligens technológiának köszönhetően

·  LED világítás, szuperfagyasztás
·  Könnyített ajtónyitás

Komfort és biztonság
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és 
ellenőrzés, külső LED-kijelzés

·  Ajtónyitás fi gyelmezető hangjelzés
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás 
az intelligens technológiának köszönhetően

·  Szuperfagyasztás
·  Könnyített ajtónyitás

Fagyasztótér
·  Nettó ****-fagyasztótér: 323 l
·  Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
·  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és 

átlátszó ajtóval
·  IceTwister jégkockakészítő
·  Vario zóna - kivehető üvegpolcok, óriási hely!
·  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 BigBox
·  Fagyasztási naptár

Fagyasztótér
· Nettó ****-fagyasztótér: 360 l
·  Dinamikus Multi-Airfl ow rendszer
·  3 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és 

átlátszó ajtóval
·  Jégkockatartó
·  Vario zóna - kivehető üvegpolcok, óriási hely!
·  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 BigBox
·  Fagyasztási naptár

Fagyasztótér
·  Nettó ****-fagyasztótér: 198 l
·  Kézi leolvasztás
·  1 intenzív fagyasztófi ók, átlátszó fedéllel
·  5 átlátszó fagyasztófi ók, melyből 1 BigBox
·  Fagyasztási naptár

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 25 óra
·  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 25 óra
·  Klímaosztály: SN-T

Műszaki adatok
·  Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 25 óra
·  Klímaosztály: SN-T

Készülék méret:  175 x 70 x 78 cm Készülék méret: 190 x 70 x 78 cm Készülék méret: 160 x 60 x 65 cm

Megtakarítás: 

178 000,- Ft*
Megtakarítás: 

156 000,- Ft*
Megtakarítás: 

73 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Briliáns fogyasztási értékek és 
végeredmény a Siemens 
mosogatógépeivel.

Energia

A+++

Energia Energia

A Siemens mosogatógépek fogyasztása a kiváló mosogatási eredmény megtartása és 
a környezet kímélése mellett, az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent, kímélve 
ezzel a környezetet.
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varioSpeedPlus: mosogatás háromszoros 
sebességgel
Egy gombnyomás és az új varioSpeedPlus program-
mal máris közel 66%-al redukálódik a mosogatási idő! 
Szabadon választható a felhasználó számára, hogy az 
idő, vagy a minimális fogyasztás a pillanatnyi elsődle-
ges szempont. Természetesen a csökkentett időtar-
tam rögtön megjelenik a kijelzőn is. Mint mindig, a 
végeredmény optimális, tökéletesen tiszta, és száraz!

Higiénia opció
A higiéniai-program választásával eltávolítható min-
den baktérium, a 99,9%-kal megnövelt szárítási 
hőmérséklet segítségével. Függetlenül a választott 
mosogatási programtól a szárítás alatt egy kiegészítő 
fűtés is működésbe lép. A szárítás, sőt az öblítési 
fázisban is  öbb, mint 70 ºC-on történik. A higiéniai 
opció különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és 
bébieszközök alapos mosogatásra.

Féltöltet opció
Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van, 
használja a féltöltet opciót. Az időmegtakarítás mel-
lett ezzel a funkcióval kb. 30% energiával és vízzel 
mosogathat.

intenzívZóna opció
Nyugodtan mosogasson erősen szennyezett tálakat 
és serpenyőket a kényes üvegpoharakkal együtt. 
Ugyanis az intenzívZóna funkció minden program 
esetén egyaránt gondoskodik az alsó kosárban a 
20%-kal nagyobb víznyomásról és a magasabb átlag 
hőmérsékletről, mely révén az igazán makacs szeny-
nyeződéseket is könnyen feloldja. A felső kosárban 
ezzel szemben marad a kiválasztott programhoz tar-
tozó normál nyomás, mely a kényes üvegárunak is 
megfelel.

Szárítás zeolith® technológiával
A világszerte egyedülálló zeolith® technológiának
köszönhetően az Ön edényei a különös hatékonyság 
révén ragyogóan száradnak. A zeolit egy természetes 
ásvány, melynek speciális felülete vízmegkötési tulaj-
donsággal rendelkezik, miközben meleg levegőt 
bocsájt ki. Ezt használják fel a Siemens mosogatógé-
pei, miközben a kiváló eredmény elérése mellett 
jelentős energiát takarítanak meg. Ezen technológiá-
val ellátott készülék fogyasztása A+++-10% lesz.

10 év átrozsdásodás elleni garancia.
A mosogatógép belső tere minőségi felü-
letkezeléssel ellátott nemesacélból 
készült, ezért 10 garanciát vállalunk rá.

A vario kosár egy harmadik kosár, amely a különle-
ges formájának köszönhetően nem csak az evőesz-
közöknek, hanem a merőkanalaknak, a salátás 
kanalaknak, sőt még a kisebb méretű edényeknek is 
helyet biztosít. Így az alsó kosárban nincs szükség 
külön evőeszköz tartóra. A vario kosárnak köszönhe-
tően most már akár 14 teríték is elfér a speedMatic 
mosogatógépekben.

aquaStop: elektronikus védelem a vízkárok 
ellen a teljes élettartamon át 
Az aquaStop biztonsági rendszer lehetővé teszi, 
hogy a hálózati vízcsapot többé ne kelljen elzárni. 
Egy dupla mágnesszeleppel ellátott vízbiztonsági 
rendszer, mely a duplafalú vízbekötőcsőből, illetve 
a készülék alján elhelyezett csepptálcából áll. 
A cső, vagy a készülék szivárgása esetén elektroni-
kusan zárolja közvetlen a vízcsapnál a víz útját. 

emotionLight
A Siemens kiemelkedő design innovációja az 
emotionLight világítás. Az ajtókeret tetején talál-
ható nagyteljesítményű kékszínű LED lámpák jól 
bevilágítják a belső teret, tovább növelve ezzel
a Siemens mosogatógépek még esztétikusabb 
kinézetét.

varioSpeed

varioFlexPlus

aquaStop

emotionLight

higiénia

féltöltet

intenzívZóna

zeolith® szárítás

TFT magyar szöveges kijelző
Az új TFT szöveges kijelző jól átláthatóan képekkel 
és szövegekkel,  interaktív módon biztosítja a 
mosogatási folyamat során a kiválasztott program-
mal kapcsolatos információkat.

átrozsdásodás elleni garancia*á ***

ssssss eeeeeeeeeeeeelllllllll
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24 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 45 cm

Energia

A+++

Szárítás Víz

7 L
varioSpeed zeolith® szárítás

vario kosár varioFlexPlus intenzívZóna emotionLight

Energia

A+++

Szárítás Víz

10 L
zeolith® szárítás varioSpeed

vario kosár varioFlexPlus intenzívZóna higiénia

Energia Szárítás Víz

9 L
vario kosár varioFlexPlus

intenzívZóna aquaStop

SN26V893EU SN26M898EU SR26T892EU

Műszaki adatok
·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+++-10%/A
·  Energia / víz2: 194 kWh / 1 960 liter
·  Energia / víz3: 0,65 kWh / 7 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  14 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+++/A
·  Energia / víz2: 214 kWh / 2 660 liter
·  Energia / víz3: 0,74 kWh / 9,5 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 42 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  10 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 211 kWh / 2 520 liter
·  Energia / víz3: 0,75 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 44 dB (re 1 pW)

Felszereltség
·  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 
35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  Magyar szöveges TFT funkciódisplay
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció, 
„glanz” extra szárítás

·  emotionLight
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  zeolith®-energiatakarékos szárítás
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 
50 °C, kimélő 40°C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  LCD display
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció,
„glanz” extra szárítás

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  zeolith®-energiatakarékos szárítás
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 
35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  LCD display
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: intenzívZóna, 
varioSpeedPlus, higiéniaPlus funkció,

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság
·  varioFlexPlus kosárrendszer
·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Gyermekzár gomb, akusztikus programvége 
jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  varioFlexPlus kosárrendszer
·  6 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
talpas pohár tartó rendszer
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár, 
akusztikus programvége jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  varioFlexPlus kosárrendszer
·  3 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár, 
akusztikus programvége jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 45 x 60 cm

speedMatic eco mosogatógépek

Megtakarítás: 

100 000,- Ft*
Megtakarítás: 

95 000,- Ft*
Megtakarítás: 

65 000,- Ft*
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speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 45 cm

Energia

A+++

Szárítás Víz

10 L
féltöltet varioSpeed

vario kosár varioFlexPlus intenzívZóna aquaStop

Energia Szárítás Víz

10 L
féltöltet varioSpeed

varioFlexPlus aquaStop

Energia Szárítás Víz

12 L
varioSpeed varioFlexPlus aquaStop

SN25M887EU SN25M237EU SN24M205EU

Műszaki adatok
·  14 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 266 kWh / 2 800 liter
·  Energia / víz3: 0,93 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  13 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A++/A
·  Energia / víz2: 262 kWh / 2 800 liter
·  Energia / víz3: 0,92 kWh / 10 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Felszereltség
·  2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 
50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  LCD display
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet 
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 
50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  LCD display
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet 
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 
50 °C, gyors 45 °C

·  LCD display
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Komfort és biztonság
·  varioFlex kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és 4 az alsó kosárban
·  vario evőeszköztartó kosár a harmadik szinten
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár, 
akusztikus programvége jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  varioFlex kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és 4 az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár, 
akusztikus programvége jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  vario kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Gyermekzár gomb, elektonikus nyomógombzár, 
akusztikus programvége jelzés

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm

speedMatic 60cm széles mosogatógépek

Megtakarítás: 

79 000,- Ft*
Megtakarítás: 

73 000,- Ft*
Megtakarítás: 

51 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.



26 1. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 60 cm

Energia Szárítás aquaStop féltöltet Energia Szárítás varioSpeed aquaStop Energia Szárítás aquaStop féltöltet

SN24D800EU SN24D201EU SN25D808EU

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 920 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 14 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség
·  2x4 program: normál 65 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C

·  LCD display
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási 
lehetőség

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  4 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C

·  LCD display
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: varioSpeed
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, 
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási 
lehetőség

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika

Komfort és biztonság
·  vario kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Akusztikus programvége jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  vario kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 45 x 60 cm

speedMatic 60cm széles mosogatógépek

Megtakarítás: 

51 000,- Ft*
Megtakarítás: 

51 000,- Ft*
Megtakarítás: 

47 000,- Ft*
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speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 60 cm speedMatic mosogatógép, 60 cm

Energia Szárítás féltöltet aquaStop Energia Szárítás féltöltet Energia Szárítás aquaStop

SN24E209EU SN25E208EU SN24D202EU

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 360 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 12 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 920 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 14 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  12 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 290 kWh / 3 920 liter
·  Energia / víz3: 1,02 kWh / 14 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség
·  2x4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási 
lehetőség

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 3/6/9 óra

Felszereltség
·  2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási 
lehetőség

·  Váltókar technika
·  Regeneráló elektronika

Felszereltség
·  4 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Váltókar technika
·  Regeneráló elektronika

Komfort és biztonság
·  vario kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  Többszörös  vízvédelmi rendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 60 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 45 x 60 cm

Megtakarítás: 

51 000,- Ft*
Megtakarítás: 

47 000,- Ft*
Megtakarítás: 

47 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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speedMatic 45cm széles 
mosogatógépek

duoPower® – dupla mosogatókar
A 4 cm-rel megnövelt felső mosgatókosár lehetővé 
teszi a világon elsőként a 45 cm-es mosogatógépek 
dupla mosogatókarral való felszerelését. Ezen karok 
még jobb hatékonysággal tisztítják a mosogatógépbe 
behelyezett edényeket.

 Az Siemens 45 cm-es mosogatók kevés helyigényűek 
és fogyasztásúak. Ezen mosogatógépek fogyasztása 
az elmúlt évek során jelentős mértékben csökkent, 
kímélve ezzel a környezetet. Ezzel egyidejűleg a 
készülékek szolgáltatásai praktikus opciókkal és jelen-
tős flexibilitással bővültek.

Állítható felsőkosár
Teret varázsolhatunk az alsó kosárban a pizzás 
tányér, tálaló, sültes tál számára is Bármikor teret 
nyerhetünk túlméretes edényeink számára az alsó 
kosárban. Gyors magasságállítási lehetőség a felső 
kosárnál (+/- 5cm). Több hely, nagyobb lábosok, vagy 
például hosszútalpú borospoharak számára. A dupla 
görgősornak köszönhetően a felső kosár, annak tele-
szkópos sínjén, egy könnyed mozdulattal magasságá-
ban áthelyezhető (+/-5cm).

Energia



291. Energia-, szárítási hatékonysági osztály. 2. 2080 tisztítási ciklus alapján, hidegvíz bekötés esetén. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használati módjától. 
3. Fogyasztás eco 50 °C-os programon.

speedMatic mosogatógép, 45 cm speedMatic mosogatógép, 45 cm speedMatic mosogatógép, 45 cm

Energia Szárítás Víz

9 L
varioSpeed

aquaStop féltöltet

Energia Szárítás Víz

9 L
aquaStop

féltöltet

Energia Szárítás aquaStop

SR25E830EU SR24E202EU SR24E200EU

Műszaki adatok
·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 220 kWh / 2 520 liter
·  Energia / víz3: 0,78 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 46 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 220 kWh / 2 520 liter
·  Energia / víz3: 0,78 kWh / 9 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 48 dB (re 1 pW)

Műszaki adatok
·  9 teríték mosogatására alkalmas
·  Energiaosztály1: A+/A
·  Energia / víz2: 249 kWh / 3 640 liter
·  Energia / víz3: 0,88 kWh / 13 liter
·  Melegvízre köthető (max. 60 °C)
·  Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Felszereltség
·  2x5 program: intenzív 70°C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás

·  LCD display
·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: varioSpeed, féltöltet
·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 1-24 óra között, elektronikus 
maradékidő kijelzés

Felszereltség
·  2x4 program: intenzív 70°C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Kiegészítő funkció: féltöltet mosogatási 
lehetőség

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika
·  Időprogramozás 3/6/9 óra

Felszereltség
·  4 program: intenzív 70°C, normál 65 °C,
eco 50 °C, gyors 45 °C

·  speedMatic vízrendszer
·  dosierAssistent, speciális mosogatószer adagoló
·  aquaSensor, töltöttségszenzor, üvegkímélő 
technika, hőcserélő

·  Váltókar technika, regeneráló elektronika

Komfort és biztonság
·  varioFlexPlus kosárrendszer
·  2 lehajtható rész a felső és az alsó kosárban
·  2 csészetartó rész a felső és az alsó kosárban
·  Állítható magasságú felső kosár 3 szintű 
„rackMatic” rendszerrel

·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Komfort és biztonság
·  Elektronikus só- és öblítőszerutántöltés jelzés
·  aquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi 
rendszer

Készülék méret:  84,5 x 45 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 45 x 60 cm Készülék méret:  84,5 x 45 x 60 cm

Megtakarítás: 

49 000,- Ft*
Megtakarítás: 

49 000,- Ft*
Megtakarítás: 

26 000,- Ft*

*  Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es gyártású készülék 10 éves 
üzemeltetési költségével, átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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Szabadonálló kombinált gáztűzhelyek

Kombinált gáztűzhely, 60 cm Kombinált gáztűzhely, 60 cm

Energia Energia

–10 %

Energia Energia

–10 %

HR745536H
Nemesacél

HR64W223H
Fehér

Főzőlap
· Gázfőzőlap
·  Főzőlap 2 normál és 2 erős gázégővel
·  Bal első főzőzóna: nagyteljesítményű égő 3 kW
·  Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
·  Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
·  Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
·  Termoelektromos égésbiztosító
·  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal
·  Lehajtható fém védőtető

Főzőlap
· Gázfőzőlap
·  Főzőlap 2 normál-, 1 takarék-, 1 WOK gázégővel
·  Bal első főzőzóna: Wok-égő 3,6 kW
·  Bal hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
·  Jobb hátsó főzőzóna: normál égő 1,7 kW
·  Jobb első főzőzóna: takarék égő 1 kW
·  Termoelektromos égésbiztosító
·  Zománcozott edénytartó gumilábakkal
·  Lehajtható fém védőtető

Sütő
·  Nagytérfogatú sütőtér (XXL)
·  titanGlanz zománcbevonatú sütőtér
·  Universal PLUS sütő
·  8 sütési mód: Alsó/felső sütés, külön alsó sütés, Hőlégbefúvás, Pizza 

funkció, Kiolvasztó funkció, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű 
VARIO grill, Kis felületű VARIO grill

·  Elektronikus programóra
·  Gyorsfelfűtés
·  Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
·  Sütőtérvilágítás
·  Függesztő-állvány

Sütő
·  Nagytérfogatú sütőtér (XXL)
·  titanGlanz zománcbevonatú sütőtér
·  Univerzál sütő
·  7 sütési mód: Alsó/felső sütés, külön alsó sütés, keringetett levegő, 

Kiolvasztó funkció, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű VARIO grill, 
Kis felületű VARIO grill

·  Elektronikus programóra

Kezelés és komfort
·  Egykezes gyújtás
·  Gyermekzár (nyomógombzár)
·  Teleüveg sütőajtó
·  softClose ajtózáródás
·  Állítható magasságú lábak
·  Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar)
·  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Kezelés és komfort
·  Sütőtérvilágítás
·  Egykezes gyújtás
·  Gyermekzár (nyomógombzár)
·  Edénytartó fi ók
·  Állítható magasságú lábak
·  Gyárilag földgázra beállítva (25 mbar)
·  PB-gáz fúvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

Készülék méret: 85 x 60 x 60 cm Készülék méret: 85 x 60 x 60 cm



31

Szabadonálló elektromos tűzhely és mikrohullámú sütő

Elektromos szabadonálló tűzhely, nemesacél Mikrohullámú készülék, grillel, nemesacél

Energia Energia

–10 %

Energia Energia

–10 %

HC744540
Nemesacél

HF24G541

Főzőlap
· Üvegkerámia főzőlap
·  4 highSpeed főzőzóna, ebből 1 kétkörös és 1 sütőzóna
·  Bal első főzőzóna: Hagyományos főzőzóna 1,8 kW
·  Bal hátsó főzőzóna: Ovális főzőzóna 1,6 kW, 2,4 kW
·  Jobb hátsó főzőzóna: Hagyományos főzőzóna 1,2 kW
·  Jobb első főzőzóna: Bővíthető főzőzóna 2,2 kW, 0,75 kW
·  4-szeres maradékhő-kijelzés

Design
·  Könnyen kezelhető elektronika nyomógombokkal és süllyeszthető 

forgatógombbal

Sütő
·  Nagytérfogatú sütőtér (XXL)
·  titanGlanz zománcbevonatú sütőtér
·  Universal PLUS sütő
·  8 sütési mód: Alsó/felső sütés, külön alsó sütés, Hőlégbefúvás, Pizza-

funkció, Kiolvasztó funkció, Légkeveréses grillezés, Nagy felületű 
VARIO grill, Kis felületű VARIO grill

·  Elektronikus óra
·  Gyorsfelfűtés
·  Sütőhátfal katalitikus öntisztítással
·  Sütőtérvilágítás

Komfort
·  Fagyasztókapacitás: 22 kg / 24 óra
·  cookControl 8
·  Súlyautomatika 4 féle felolvasztó-programmal
·  3 főző program
·  Súlyautomatika 8 féle programmal
·  Memória funkció (1 tárolóhellyel)
·  Napi idő kijelzés

Kezelés és komfort
·  Süllyeszthető kezelőgombok
·  Teleüveg sütőajtó
·  Sütőajtó maximális hőmérséklete: 50 °C
·  Gyermekzár (nyomógombzár)
·  symControl-kezelés
·  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
·  Edénytartó fi ók, állítható magasságú lábak

Mikrohullámú sütő típusa és sütési módjai
·  900 W mikrohullámú sütő
·  5 beállítás: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
·  Grill 1200 W
·  Grill és mikrohullám 360/180/90 W-os teljesítménnyel kombinálható
·  25 l nemesacél
·  31,5 cm üveg forgótányér

Készülék méret: 85 x 60 x 60 cm Készülék méret: 30,5 x 51,3 x 40,8 cm
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Siemens Márkaszerviz 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás
Hétfő: 08.00 - 18.00  Csütörtök:  09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461,
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786, 
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre): +36-30-921-2557

tér 8-9.

Ügyfélszolgálat
Készülékét bízza a szakértőkre!

Telefon: (+36-1) 489-5463www.siemens-home.com/hu■   Tanácsadással, alkatrészrendeléssel és szervizeléssel 

kapcsolatos információk szakértőktől

■   Kiterjedt szervizhálózat az ország egész területén

■   Ügyfélszolgálatunk a készülék teljes élettartama 

alatt rendelkezésére áll

GREEN
SHOWROOM

A Siemens Showroom nem csak a működés köz-
ben megtekinthető készülékek alacsony energia-
fogyasztásával járul hozzá az élhetőbb jövőhöz, 
hanem azzal is, hogy kizárólag korunk legmoder-
nebb, rendkívül energiatakarékos izzói gondos-
kodnak a Showroom tökéletes megvilágításáról.

Cím: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás
Hétfő: 08.00 - 18.00  Csütörtök:  09.00 - 17.00
Kedd: 09.00 - 17.00 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
Szerda: 09.00 - 17.00  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)




