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Hogy a jó még jobb legyen –  
Gyári tartozékok a Siemenstől.

Biztosan került már olyan helyzetbe, hogy a sütés vagy a fő-
zés közben arra gondolt, mennyivel egyszerűbb lenne elvé-
gezni az adott feladatot, egy speciális tartozékkal, kiegészí-
tővel. Vagy tapasztalta már azt, hogy a konyhaszekrényben 
lévő edények nem tökéletsen illenek főzőlapja zónáihoz, 
vagy sütője belső terébe? A megfelelő tartozékkal ezek a 
problémák egy csapásra megoldódnak, és a velük  végzett 
feladatok könnyebbek és egyszerűbbek lesznek. Kérjük te-
kintse át a Siemens által ajánlott, kifejezetten Siemens ké-
szülékekre kifejlesztett tartozék ajánlatunkat és válogasson 
kedvére a különböző kiegészítők közül, legyen szó akár sü-
tőről, akár főzőlapról vagy páraelszívóról.

Tartozékok sütőkhöz
(3-4. oldal)
Egy beépíthető sütőben sok féle módon sok féle különböző 
étel készíthető. Éppen emiatt az univerzális mivolta miatt a 
sütőkhöz használható tartozékok tárháza igen széles, melyek 
között megtalálható a komfortot és a könnyű használatot 
növelő, illetve az ételek lehető legjobb elkészítésében segítő 
alkatrészek. A komfort növelésére többfajta kivitelben megta-
lálhatók a teleszkópos sütősínek, melyek segítségével a tepsik 
egyszerűen kihúzhatók a sütőből. A sütősínek között találunk 
két illetve három szinteset, valamint normál és teljesen kihúz-
ható kivitelűt.

Szintén a komfort növelését segítik az EcoClean öntisztító pa-
nelek, melyek a sütő oldalára illetve tetejére rögzíthetőek, és 
használatukkal a fáradságos sütőtisztítás elkerülhető, mivel  
a panelek magukba szívják, majd egy katalizált folyamat segít-
ségével lebontják a keletkező szennyeződéseket.

A sütők tartozékainak másik csoportjába tartoznak azok a ki-
egészítők, melyekkel speciális módokon süthetünk, vagy külön-
leges ételfajtákat készíthetünk. A katalógus további részében 
megtalálja ezeket a tartozékokat a hagyományos sütőtepsitől  
a teljes értékű párolást lehetővé tevő pároló-rendszerig.

Tartozékok főzőlapokhoz
(5. oldal)
Nem is gondolná az ember, mennyivel hatékonyabban lehet 
főzni egy olyan edényben, ami kifejezetten a Siemens főző-
lapokhoz lett kialakítva. A Siemens tartozék-programjában ki-
zárólag olyan főzőedényeket talál, melyek mérete tökéletesen 
illeszkedik a főzőzónák méretéhez és alakjához, így a leghaté-
konyabb eredményt lehet velük elérni. Az edények megtalál-
hatók két vagy négy darabos szettben, illetve számos speciális 
főzőedényt is kínálunk különleges főzési feladatokra.

Tartozékok páraelszívókhoz
(6-7. oldal)
A páraelszívók a konyha igen fontos elemei, hiszen funkcioná-
lis és esztétikai szerepük is igen magas. A páraelszívó gondos-
kodik a főzés közben keletkező pára és tömény szagok elve-
zetéséről, mely kétféle üzemmódban lehetséges, kivezetéses, 
vagy keringtetéses módon. Ha az elszívó kivezetésére nincs 
lehetőség, többféle tartozék áll a rendelkezésünkre, hogy a 
szagokat a lehető leghatékonyabban eltávolítsuk a konyha 
levegőjéből. A leghatékonyabb cleanAir modulokban egy ha-
talmas felülettel rendelkező szűrőbetét van, mely akár 95%-os 
hatékonysággal távolítja el a kellemetlen szagokat, de az elszí-
vók belsejébe vásárolható aktívszén szűrőbetétek segítségével 
is töredékére csökkenthető a kellemetlen szagok intenzitása.

A páraelszívók megjelenése is nagyon fontos egy konyhában, 
ezért kínál a Siemens különböző tartozékokat a nemesacél kürtő 
meghosszabbításához, illetve beépíthető elszívók esetén a precíz 
beépítéshez, melyeket katalógusunkban részletesen megtalál.
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HZ338200
Kétszintű teleszkópos sütősín

HZ438200
Kétszintű teleszkópos sütősín

HZ338250
Kétszintű teleszkópos sütősín

HZ338708
Kétszintű teleszkópos sütősín

HZ438300
Háromszintű teleszkópos sütősín

HZ338352
Háromszintű teleszkópos sütősín

HZ338356
Háromszintű teleszkópos sütősín, 
teljesen kihúzható

HZ338357
Háromszintű teleszkópos sütősín, 
teljesen kihúzható, stop funkcióval

Tartozékok sütőkhöz – Teleszkópos sütősínek*

Siemens sütőkhöz választható sütősínek

Sütősínek
Alaptartozék-

ként tartalmaz a 
készülék sütősínt

HZ338200 HZ438200 HZ338250 HZ338708 HZ438300 HZ338352 HZ338356 HZ338357

HB331E0 x x

HB532E0 x

HB532E1T x

HB43GT540E x

HB33BD550J x

HB36GB550J x x x x

HB58GB570J x x x x

HB74AR554E x

HB73GU545 x

HB76GB560 x x x x

HB78GB570 x x x x

HB78G1590S x x x x

HB33CB550 x

HR64W223H x

HR745536H x x x x

HC744540 x x x x
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*A katalógusban található tartozékok kizárólag külön cikkszámon megvásárolható termékek.
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HZ329022
ecoClean szett (oldalfala és tető) 
HB36GB550J típusú sütőhöz

HZ329024
ecoClean szett (oldalfala és tető) 
HB33BD550J típusú sütőhöz

HZ329000
Aktív zsír és szagszűrő katalizátor, 
Minden HB36, HB58, HB76 és HB78 típusú 
sütőhöz

Tartozékok sütőkhöz*

HZ333003
Extra mély sütőtepsi grillráccsal

HZ333072
Extra mély sütőtepsi grillráccsal, 
pirolitikusan tisztítható

HZ343002
Extra mély sütőtepsi grillráccsal, 
sütőkocsihoz

HZ333001
Fedő extra mély sütőtepsihez

Sütőtepsik*

*Nem alkalmazható szabadonálló kombinált tűzhelyekhez és HB331E0, HB532E0 és HB532E1T sütőkhöz

HZ325070
Osztható grill betét sütőtepsibe, 
pirolitikusan tisztítható

HZ317000
Pizzasütő tepsi, 35 cm átmérővel

HZ327000
Kerámia sütőkő fa szedőlapáttal

HZ24D300
Gőzpároló-rendszer

Speciális sütőedények
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Tartozékok, kiegészítők főzőlapokhoz és mikrohullámú sütőkhöz

Indukciós főzőedény szettek

Tartozékok főzőlapokhoz*

HZ390020
Indukciós edényszett (2 darabos)

HZ390040
Indukciós edényszett (4 darabos)

HZ390041
Indukciós edényszett (4 darabos)

HZ398300
Lávakő lávaköves grillhez

HZ394301
Tartóelem domino főzőlapok egymás mellé 
építéséhez

HZ86D000
Párolóedény mikrrohullámú sütőhöz

*A katalógusban található tartozékok kizárólag külön cikkszámon megvásárolható termékek.

Speciális edények főzőlapokhoz

HZ26000
Ovális fém sütőedény, 5 literes 
(indukcióra nem alkalmazható)

HZ390010
Nemesacél sütőedény fedővel

HZ390240
Paella serpenyő induckiós főzőlaphoz,  
32 cm átmérővel
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Tartozékok páraelszívókhoz*

LZ56000
LC67BA520 és LC98KC540  
típusokhoz

LZ56100
LC958BB90 típushoz

LZ56300
LC98BB540 típushoz

LZ56600
LF98BB540 típushoz

LZ51450
LC654WA10 típushoz

LZ53250
LC67BA520 és LC98KC540  
típusokhoz

LZ53450
LC98BB540 típushoz

LZ53850
LF98BB540 típushoz

LZ52450
LC958BB90 típushoz

LZ34500
LI23030 típushoz

LZ53450
LB55564 típushoz

LZ45500
LI44630 és LI46930 típusokhoz

Aktívszén szűrő szettek

Szűrőbetétek cleanAir modulokhoz és aktívszén szűrőkhöz 

Szűrőbetétek
DSZ5201 LZ51451 LZ53251 LZ53451 LZ52451 LZ34501 LZ45501

LZ56000 x

LZ56100 x

LZ56300 x

LZ56600 x

LZ51450 x

LZ53250 x

LZ53450 x

LZ53850 x

LZ52450 x

LZ34500 x

LZ73050

LZ45500 x
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Tartozékok páraelszívókhoz*

Kürtőhosszabbítók páraelszívókhoz 

Kürtőhosszabbítók

LZ12265 LZ12365 LZ12240 LZ12340 LZ12250 LZ12350 LZ12285 LZ12385 LZ12260 LZ12360 LZ12510 LZ12530

Hossz 1m 1,5m 0,5m 0,75m 0,5m 0,75m 1,1m 1,6m 1m 1,5m
0,5m-es 
tartók-

eret

1m-es 
tartók-

eret

LC654WA10 x x

LC67BA520 x x

LC98BB540 x x

LC98KC540 x x

LF98BB540 x x x x

LC958BB90 x x

LB55564

Beépíthető elszívók, kürtőhosszabbítás nem lehetséges.
LI23030

LI44630

LI46930
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Előlapfogantyúk és szerelési tartozékok beépíthető páraelszívókhoz

LZ33050
Nemesacél előlapfogantyú LI23030 típushoz

LZ46050
Nemesacél előlapfogantyú LI44630 típushoz

LZ46070
Alumínium előlapfogantyú
LI44630 típushoz

LZ49050
Nemesacél előlapfogantyú LI6930 típushoz

LZ49070
Alumínium előlapfogantyú LI6930 típushoz

LZ49100
Szerelőkészlet LI46930-hoz 90 cm-es felső  
szekrénybe építéshez

*A katalógusban található tartozékok kizárólag külön cikkszámon megvásárolható termékek.
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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

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)


