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Új egyajtós és kombinált hűtőkészülékek a Siemens-től.

Frissesség és flexibilitás  
az Ön igényei szerint

Siemens. Megérint a jövő.
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Az innovatív vitaControl hűtési rendszernek köszönhetően  a Siemens új egyajtós 
hűtőkészülékei hihetetlenül alacsony energiafogyasztás mellett, a lehető leghosz-
szabb ideig frissen tartják az élelmiszereket. Legyen szó akár hűtőkészülékről, akár 
noFrost technológiával működő fagyasztószekrényről, a készülékek kivétel nélkül 
A+ és A++ energiaosztályba tartoznak, így a természeti erőforrások mellett az Ön 
pénztárcáját is kímélik.
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Frissentartás alacsony  
energiafogyasztás mellett.

Meggyőző érvek az energiatakarékosság és a Siemens egyajtós hűtőké-
szülékeinek energiafogyasztása mellett

A KS36VVI30 típusú egyajtós hűtőkészülék  
energiafogyasztása: 112 kWh/év*

A KS33VVW30 típusú egyajtós hűtőkészülék  
energiafogyasztása: 110 kWh/év*

Ezek a fogyasztási értékek egész éves folyamatos működésre  
vonatkoznak. Összehasonlításként a következőkben néhány  
elektromos háztartási eszköz energiafogyasztása, melyeket szintén nap mint 
nap használunk de éves fogyasztásukat nem szoktuk megvizsgálni:

Egy általános, 2000 W teljesítményű hajszárító energiafogyasztása  
egy év alatt, napi 10 perc használatot feltételezve: 121,6 kWh/év

Egy konyhai vízforraló, melynek teljesítménye 2400 W,  
és 1,5 liter vizet 4 perc alatt forral fel, egy éves  
fogyasztása napi kétszeri használatot feltételezve: 116,8 kWh/év

Egy 90 Wh teljesítményfelvételű notebook éves  
energiafogyasztása, ha napi 4 órát üzemel:  131,4 kWh/év

A fenti adatok alapján látható, hogy a Siemens hűtőkészülékeinek választása 
esetén a háztartás összes energiafogyasztása alig észrevehető mértékben nő, 
ennek következtében az Ön villanyszámláján sem lesz nagyobb arányú 
növekedés.

Az energiatakarékosság napja-
inkban az elektromos háztartási 
berendezéseknél már alapköve-
telmény. A Siemens szakembe-
rei éppen ezért olyan technoló-
giákon dolgoznak, melyek 
segítségével a hűtőkészülékek 
energiafogyasztása a lehető 
legnagyobb mértékben mini-
malizálható. Olyan egyajtós, 
szabadonálló hűtőkészülékeket 
szeretnénk most bemutatni 
Önnek, melyek energiafogyasz-
tása alacsonyabb mint számos 
egyéb, a háztartásban használt 
elektromos eszközé. 

*  A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak 
használatától illetve a környezeti feltételektől.  



54

Elegancia és flexibilitás  
az Ön igényei szerint

Minden egyetlen pillantás 
alatt látható: LED világítás  
a hűtőtérben.

Minden új Siemens hűtőkészüléket 
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 kiegészülve pedig 
különösen exkluzív megjelenést biztosít  
a készüléknek.

elektronikus

Pontos, egyszerű és innovatív: 
elektronikus hőmérséklet- 
vezérlés.

A hőmérséklet beállítása sohasem volt 
ilyen egyszerű. Minden új hűtőkészü-
léknél a beállítások elektronikus kezelő-
panel segítségével adhatók meg.  
Az elegáns megjelenésű elektronika  
jól láthatóan a készülék tetején kapott 
helyett, hogy Önnek még könnyebb 
legyen a beállításokat elvégezni és 
ellenőrizni.

Aktív noFrost technika
Az aktív noFrost technikával  
rendelkező készülékek számára 

a deresedés, az állandó leolvasztás isme-
retlen fogalmak. A noFrost technika 
elvonja a belső térben keringő levegő 
nedvességtartalmát, és a készüléken 
kívül elpárologtatja, megakadályozva 
ezzel a belső tér jegesedését.

Különleges bánásmód  
a gyümölcsök és zöldségek 
számára: crisperBox.

A megfelelő hőmérséklet mellett a pára-
tartalom és ennek szabályozása fontos 
szerepet játszik a zöldségek és gyümöl-
csök frissességének megőrzésében.  
A crisperBox ezeknek a feltételeknek 
megfelelve mindig az optimális  
körülményeket biztosítja a benne tárolt 
élelmiszereknek.

Kihúzható biztonsági 
üveg polcok

Minden egy karnyújtásnyira:  
kihúzható polcok biztonsági 
üvegből.

A tökéletes áttekinthetőséget elősegítve, 
az új Siemens hűtők polcai 15 cm-rel 
kihúzhatók a hűtőtérből, így tökéletes 
rálátást biztosítanak a hűtő tartalmára, 
és semmi nem maradhat rejtve Ön előtt. 
Természetesen a polcok még teljesen 
megpakolt állapotban is könnyen kihúz-
hatók, és egy biztonsági ütköző megaka-
dályozza, hogy kiessenek, vagy 
lebillenjenek.

Ideális hely a nagyméretű 
fagyasztott élelmiszereknek: 
bigBox.

Egy egész báránycomb vagy számtalan 
pizza – nagy helyet igénylő élelmiszerek 
esetén extra méretű tárolótérre van szük-
sége. A bigBox fiók körülbelül 24 cm 
magas, mely elegendő a legtöbb fagyasz-
tott élelmiszer tárolására. Ám ha ez a hely 
is kevésnek bizonyulna, a fiókok és üveg-
polcok eltávolításával az egész fagyasztó-
teret egy nagy tárolóhelyként használ-
hatja fagyasztásra.

vitaControl

Egyenletes hőmérséklet az 
egész hűtőtérben: vitaControl.
Elektronikus szenzorok segítsé-

gével a hűtő és a fagyasztókészülék 
állandó hőmérsékletet tart fenn  
a belső térben, így a hűtendő élelmisze-
rek mindig a megfelelő klímában 
tartózkodnak.

Univerzális összekötő elem
A hűtő és fagyasztó készülékek egymás 
mellé helyezéséhez rendelkezésre áll 
minden színhez egy összekötő elem, 
mely a megfelelő méretre vágva tökéle-
tesen összeilleszti a két készüléket.

Az elegáns megjelenésű  
Siemens hűtő- és fagyasztóké-
szülékekkel többé nem okoz 
gondot a hűtendő élelmiszer 
elhelyezése. Praktikus megoldás-
ként a megfelelő készülékeket 
egy összeépítő kerettel egymás 
mellé illesztheti, és mivel a külső 
kinézet és a vonalvezetés meg-
egyezik, egy hatalmas méretű 
hűtő/fagyasztó kombinációként 
használhatja.
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Termék KS38RS52
Fekete üvegajtó

GS32NS52
Fekete üvegajtó

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

·  Energiahatékonysági osztály: A+, 152 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 355 l
·  Zajszint: 39 dB (A) re 1 pW

·  Energiahatékonysági osztály: A+, 317 kWh/év
·  Nettó ****-fagyasztótér: 244 l
·  Zajszint: 42 dB (A) re 1 pW

Komfort és 
biztonság

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

·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  1 kompresszor / 1 hűtőkör
·  Szuperhűtés
·  Ajtónyitás segítő
·  Csúszásgátló lábak elöl
·  Állítható lábak elöl, görgők hátul

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

·  Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben
·  Szuperfagyasztás
·  Aktív figyelmeztető rendszer
·  noFrost
·  Olvadékvíz-kifolyó

Hűtő-, fagyasztótér ·  Dinamikus hűtés, belső ventilátorral
·  7 biztonsági üvegpolc, ebből 5 állítható magasságú,  
1 osztott

·  Kihúzható fiók, krómozott palacktartó rács
·  Gyümölcstartó, átlátszó zöldségtartó páratartalom  
szabályzási lehetőséggel

·  LED világítás a hűtőtérben

·  2 intenzív fagyasztórész, üvegpolccal és átlátszó ajtóval
·  5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”
·  Fagyasztási naptár
·  Jégkockatartó

Műszaki adatok ·  Baloldali ajtónyitás
·  Klímaosztály: SN-T

·  Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 24 óra
·  Jobboldali ajtónyitás
·  Klímaosztály: SN-T

Készülék méret 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Összekötő keret KS12Z493

Szabadonálló hűtőszekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Energia elektronikus Energia

twinCenter hűtő és fagyasztó kombinációk 

Megtakarítás: 

37 000,- Ft*
Megtakarítás: 

54 000,- 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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Termék KS36VVI30**
Nemesacél

GS36NVI30**
Nemesacél

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

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

·  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

·  noFrost
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső 
LED-kijelzés

·  Aktív figyelmeztető rendszer
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

·  Szuperfagyasztás
·  Könnyített ajtónyitás

Hűtő-, fagyasztótér ·  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

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

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

·  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 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Összekötő keret KS36ZAL00

Szabadonálló hűtőszekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Energia

twinCenter hűtő és fagyasztó kombinációk 

Energia

Megtakarítás: 

86 000,- Ft*
Megtakarítás: 

52 000,- Ft*
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Termék KS33VVW30**
Fehér

GS33NVW30**
Fehér

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

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

·  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

·  noFrost
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső 
LED-kijelzés

·  Aktív figyelmeztető rendszer
·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-eloszlás az intelligens 
technológiának köszönhetően

·  Szuperfagyasztás
·  Könnyített ajtónyitás

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

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

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

·  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 176 x 60 x 65 cm 176 x 60 x 65 cm

Összekötő keret KS36ZAW00

Szabadonálló hűtőszekrény Szabadonálló fagyasztószekrény

Energia Energia

Megtakarítás: 

76 000,- 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 villamos energia árakkal számolva.  **Beérkezéstől függően.
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Termék KG36NSB40
Fekete üvegajtó

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

·  Energiahatékonysági osztály: A+++, 159 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 285 l
·  Nettó hűtőtér: 186 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
·  Zajszint: 40 dB (A) re 1 pW

Komfort és 
biztonság

·  noFrost
·  AirFreshfilter levegőszűrő
·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, 
külső LED-kijelzés

·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
·  Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre
·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér ·  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
·  coolBox a halak és hústermékek frissentartására,  

nagy méretű, teleszkópos sínen
·  Krómozott palacktartó rács
·  hydroFreshBox
·  LED világítás

Fagyasztótér ·  3 fagyasztófiók
·  Fagyasztási naptár
·  3 jégkockatartó

Műszaki adatok ·  Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 17 óra
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Klímaosztály: SN-T

Készülék méret 185 x 60 x 64 cm

Kombinált hűtő / fagyasztó

Energia

A+++

NoFrost hűtő/fagyasztó kombinációk

Energia

A+++
Világelső párosítás – Aktív  
noFrost technológia A+++ 
energiaosztállyal!

A viszonylag nagy elektromos energiát igénylő 
noFrost rendszerekkel működő hűtőkészülékek 
esetén az A++ és A+++ energiaosztály eddig 
elérhetetlen volt. A Siemens mérnökei számos 
innovatív technológiát felhasználva megalkot-
ták a KG36NSB40 típusú kombinált hűtő / 
fagyasztó készüléket, mely kiemelkedő tudása 
és különösen alacsony energiafogyasztása 
mellett attraktív fekete színével és üvegborítá-
sával a konyhája méltó dísze lesz.

Tökéletes frissesség minden  
élelmiszernek – freshnessCenter 
A különböző élelmiszerek különböző klímát 
igényelnek a tökéletes frissességük megtartá-
sához. Erre alkottuk meg a freshnessCentert, 
melyben egy, a zöldségek és gyümölcsök 
frissentartására szolgáló hydroFreshBox és 
egy, a halak és hústermékek tárolására alkal-
mas coolBox található.

hydroFreshBox 
Speciális kialakításnak köszönhetően  
a hydroFresh fiók pontos páratartalom-

szabályzási lehetőséggel rendelkezik. Így meg-
akadályozza a zöldségek és a gyümölcsök kiszá-
radását, és biztosítja azok hosszabb ideig tartó 
frissességét. A hullámos aljzatnak köszönhe-
tően az élelmiszerek nagyobb felületen érint-
keznek a levegő oxigénjével, így ez is a frisses-
ség megtartását segíti. A hydroFresh fiók 
használatával a zöldségek és gyümölcsök két-
szer annyi ideig megőrzik frissességüket, így Ön 
mindig tökéletes minőségű élelmiszereket talál 
hűtőszekrényében.

coolBox
Elkülönített fiók halak, húsok, felvá-
gottak, és egyéb gyorsan romló élel-

miszerek számára, hogy frissességüket hosz-
szabb távon megőrizzék és a hűtőtérben 
elhelyezett élelmiszerek ne vegyék át a sza-
gokat. Az elválasztott fiókba hátulról jut be a 
száraz, hideg levegő, mely ezáltal csökkentett 
páratartalmú, -2 és +3 ºC közötti optimális 
hőmérsékletű környzetet biztosít.

Megtakarítás: 

111 000,- Ft*
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Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Termék KG56NAI22**
Nemesacél

KG49NAI22**
Nemesacél

KG36NS90
Titán, üveg borítással

Energia- 
takarékosság  
és teljesítmény

·  Energiahatékonysági osztály: A+
·  Energiafelhasználás: 391 kWh/év
·  Nettó össztérfogat: 436 l
·  Nettó hűtőtér: 313 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 123 l
·  Zajszint: 43 dB (A) re 1 pW

·  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

·  Energiahatékonysági osztály:
·  Energiafelhasználás:
·  Nettó össztérfogat: 289 l
·  Nettó hűtőtér: 223 l
·  Nettó ****-fagyasztótér: 66 l
- Zajszint: 44 dB (A) re 1 pW

Komfort és 
biztonság

·  noFrost
·  Külső digitális kijelző TouchControl 
vezérléssel 

·  vitaControl - egyenletes hőmérséklet-
eloszlás az intelligens technológiának 
köszönhetően

·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Aktív figyelmeztető rendszer memória 
funkcióval

·  noFrost
·  Külső digitális kijelző TouchControl 
vezérléssel 

·  vitaControl - egyenletes hőmérsék-
let-eloszlás az intelligens technológi-
ának köszönhetően

·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Aktív figyelmeztető rendszer memória 
funkcióval

·  Touch-Premium kezelőfelület és 
elektronika az üvegfelület mögött

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, LCD kijelző, Bottle-Timer

·  Holiday-mód, Eco-mód, Gyermekzár
·  Leolvasztó automatika a hűtő- és 

fagyasztótérre
·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér ·  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
·  airFresh filter levegőszűrő
·  Krómozott palacktartó rács
·  hydroFreshBox EasySlide teleszkópos 
sínen, páratartalom-szabályzással 

·  coolBox
·  LED világítás a hűtőtérben

·  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
·  airFresh filter levegőszűrő
·  Krómozott palacktartó rács
·  hydroFreshBox EasySlide teleszkópos 
sínen, páratartalom-szabályzással 

·  coolBox
·  LED világítás a hűtőtérben

·  Dinamikus Multi-Airflow rendszer
·  coolBox a halak és hústermékek 

frissentartására, nagy méretű, tele-
szkópos sínen

·  HydroFresh fiók
·  LED világítás

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

·  Fagyasztási naptár

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

·  Fagyasztási naptár

·  Fagyasztási naptár
·  3 jégkockatartó
·  1 tartó a fagyasztó ajtón

Műszaki adatok ·  Fagyasztókapacitás: 12 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 22 óra
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Klímaosztály: SN-T

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

·  Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra
·  Visszamelegedési idő: 17 óra
·  Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
·  Klímaosztály: SN-T

Készülék méret  185 x 70 x 75 cm  200 x 70 x 65 cm 185 x 60 x 65 cm

Megtakarítás: 

53 000,- Ft*
Megtakarítás: 

94 000,- Ft*
Megtakarítás: 

105 000,- Ft*

Energia Energia Energia

*  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.  **Beérkezéstől függően.
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Energiatakarékosság  
a hatékonyság jegyében.

Energia

A+++
Újabb mérföldkő az energiahatékonyságban:  
hűtőkészülékek A+++ energiaosztályban. 
A hűtőkészülékek energiafogyasztása egy háztartás energia-
fogyasztásának 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++ energiahatékonysági minősítéssel rendelkezik, így egy hasonló 
méretű A+ energiaosztályú készülékkel összehasonlítva 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 alacsony energiafogyasz-
tást segítik elő. A szuperhatékony teljesítmény mellett az új A+++ model-
lek zajszintje nem haladja meg a 39 dB-t sem.

Normál használat mellett a Siemens KI24LA75(1) hűtőkészülék, GS40NAW40(2) 

fagyasztókészülék és KG36NSB40(3) hűtő/fagyasztó kombináció fogyasztási értékei-
nek összehasonlítása egy hasonló 1997-es Siemens készülékkel. 

Jobb teljesítmény, alacso-
nyabb energiafogyasztás: 
ecoPLUS a Siemenstől. 
A hűtő- és fagyasztókészülékek – 

jellegükből adódóan – a nap 24 órájában 
üzemelnek, így energiafelhasználásuk jelen-
tős hányadát teszi ki a háztartások energia-
fogyasztásának. A Siemens az új fejleszté-
seknek köszönhetően  minden téren 
csökkentette készülékei energiafelhasználá-
sát – a kombinált hűtő/fagyasztó készülékek 
esetében ez a csökkenés a 73%-ot is elérte, 
így nem csoda, hogy az új készülékek az 
európai energiahatékonysági osztályok 
tekintetében a legelőkelőbb besorolást érték 
el. A legalacsonyabb fogyasztással rendel-
kező készülékek A+++ minősítéssel rendel-
keznek, és egy A+-os készüléknek szükséges 
energia felével is képesek hatékonyan 
működni.

akár

–67%

20121997

0,48 
kWh

0,16 
kWh

0,15 
kWh

akár

–73 %

20121997

0,55 
kWh

Energiafogyasztás 100 liter nettó hűtőtérfogatra 24 óra alatt*

Hűtőkészülékek

Hűtő
szekrények1

Fagyasztó
szekrények2

Hűtő-fagyasztó
kombinációk3

0,46 
kWh

20121997

0,16 
kWh

akár

–65%
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flexShelf

A belső tér alkalmazkodik az Ön 
igényeihez: flexShelf univerzális 
polc.

Ezt a többcélú polcot az új hűtőkészülékek-
hez fejlesztette ki a Siemens a maximális 
rugalmasság jegyében. A polc különleges-
sége, hogy két, speciálisan összekötött 
polcból áll, melyek közül a felső egy hagyo-
mányos, biztonsági üvegből készült az alsó 
pedig egy fémvázzal rendelkező, lehajt-
ható műanyag polc. Szükség esetén az alsó 
polc lehajtása egy fogantyúval történik,  
és nem csak palackok tárolására, hanem 
hagyományos polcként is használható. 
Amennyiben 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.

Hal és hús tárolása kétszer  
hosszabb ideig: coolBox.
A coolBox biztosítja, hogy a friss 

hús- és haltermékek tovább maradjanak 
meg friss állapotukban – akár kétszer hosz-
szabb ideig is. Hogy ezt az eredményt elér-
jük, a coolBox-ban kb. 2 °C-kal alacsonyabb 
a hőmérséklet, mint a hűtőtér többi részé-
ben, a belső ventilátorból érkező közvetlen 
hideg levegő áramlásnak, illetve az új elpá-
rologtató-rendszer elhelyezésének köszön-
hetően. A fiók alja hullámos felületű, így  
az élelmiszerekből távozó nedvesség nem 
érintkezhet az ételekkel, hiszen az a hullá-
mok közti résekben gyűlik össze.

Gyors és kevesebb leolvasztás:  
az új lowFrost technológia.
A fagyasztótérben képződő jégré-

teg, szigetelő hatása miatt megnöveli  
a hűtőkészülékek energiafelhasználását. 
Ennek a hatásnak a kiküszöbölésére alkot-
tuk meg a lowFrost technológiát, mely  
a speciális, egész fagyasztóteret körülvevő 
elpárologtató-rendszerével nem csak a 
jégképződést csökkenti, de az esetenkénti 
leolvasztást is gyorsabbá teszi, (összeha-
sonlítva a hagyományos rendszerekkel).

Frissesség és rugalmasság  
a belső térben
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Termék KG39EAI40
Nemesacél

KG36EAL40
Inoxlook

KG36EAW40
Fehér

Energia- 
takarékosság  
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

·  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

·  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 figyelmeztető jelzőrendszer

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás, pontos digitális kijelzés

·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- 
és fagyasztótérre, Holiday-mód

·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív figyelmeztető jelzőrendszer

Hűtőtér ·  5 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 3 kihúzható 
felületű

·  flexShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek 
frissentartására

·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tároló az ajtón
·  LED világítás

·  4 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 2 kihúzható 
felületű

·  flexShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek 

frissentartására
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tároló az ajtón
·  LED világítás

·  4 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 2 kihúzható 
felületű

·  flexShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek 
frissentartására

·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tároló az ajtón
·  LED világítás

Fagyasztótér ·  lowFrost
·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 „BigBox”

·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 „BigBox”

·  lowFrost
·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 „BigBox”

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

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

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

Készülék méret  201 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm  186 x 60 x 65 cm

Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Megtakarítás: 

125 000,- Ft*
Megtakarítás: 

125 000,- Ft*
Megtakarítás: 

145 000,- Ft*

Energia

A+++

Energia

A+++

Energia

A+++

*  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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Termék KG49EAI30
Nemesacél

KG39VVL30
Inoxlook

KG39VVW30
Fehér

Energia- 
takarékosság  
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

·  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

·  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

Komfort és 
biztonság

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, 
pontos digitális kijelzés

·  Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és 
fagyasztótérre, Holiday-mód

·  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Aktív figyelmeztető rendszer

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés

·  Automatikus leolvasztás a 
hűtőtérben

·  Szuperfagyasztás

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés

·  Automatikus leolvasztás a 
hűtőtérben

·  Szuperfagyasztás

Hűtőtér ·  5 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 3 kihúzható 
felületű

·  flexShelf lehajtható univerzális polc
·  coolBox halak és hústermékek 
frissentartására

·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  easyLift tartó az ajtón
·  LED világítás

·  5 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 4 kihúzható 
felületű

·  Krómozott palacktartó rács
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az 

ajtón
·  LED világítás

·  5 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 4 kihúzható 
felületű

·  Krómozott palacktartó rács
·  crisperBox páratartalomszabályzással
·  1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az 

ajtón
·  LED világítás

Fagyasztótér ·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 „BigBox”

·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 „BigBox”

·  lowFrost 
·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  

1 „BigBox”

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

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

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

Készülék méret 201 x 70 x 65 cm  201 x 60 x 65 cm 201 x 60 x 65 cm

Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Megtakarítás: 

113 000,- Ft*
Megtakarítás: 

113 000,- Ft*
Megtakarítás: 

149 000,- Ft*

Energia Energia Energia
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Termék KG36VVL30
Inoxlook

KG36VVW30
Fehér

Energia- 
takarékosság  
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

·  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

·  1 kompresszor / 1 hűtőkör
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Szuperfagyasztás

·  Elektronikus hőmérséklet-szabályo-
zás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés

·  1 kompresszor / 1 hűtőkör
·  Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
·  Szuperfagyasztás

Hűtőtér ·  4 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 3 kihúzható 
felületű

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

·  LED világítás

·  4 állítható magasságú polc bizton-
sági üvegből, melyből 3 kihúzható 
felületű

·  Krómozott palacktartó rács
·  crisperBox zöldségek és gyümölcsök 

számára, páratartalomszabályzással
·  LED világítás

Fagyasztótér ·  lowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

·  Fagyasztási naptár

·  lowFrost könyített és ritkább 
leolvasztás

·  3 átlátszó fagyasztófiók, melyből  
1 „BigBox”

·  Fagyasztási naptár

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

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

Készülék méret  186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Kombinált hűtő / fagyasztó Kombinált hűtő / fagyasztó

Megtakarítás: 

95 000,- Ft*
Megtakarítás: 

95 000,- Ft*

Energia Energia

*  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.



Siemens Info-Center: (+36-1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu

© Siemens 2012. Készült 2012-ben a BSH Kft. megbízásából.  
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás  
joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

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) 489-5463
www.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


