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Sütés könnyedén: Számtalan lehetőség  
a beépített automatikának és szöveges 
kijelzőnek köszönhetően

cookControl – elektronikus sütőautoma-
tika
Az ínyenc konyhaművészet manapság igen 
egyszerű: a Siemens automata programjá-
nak kiválasztásával kedvenc ételei tökéle-
tesre főzve, sütve, illetve párolva kerülnek 
az asztalra. Az elektronikus sütőautomatika 
közel 70 különböző programja közül vá-
laszthat, amellyel a húsokat, halakat töké-
letesen el tudja készíteni. A kezelhetőség 
nem is lehetne egyszerűbb: Önnek csupán 
a programot szükséges kiválasztani, az étel 
súlyát megadni, ízlésének megfelelően be-
állítani (mint pl.: médium vagy angolosan) 
– minden más a sütő dolga.

Beállítási javaslatok – interaktív segítség 
az egyedi ételek elkészítéséhez
Az automata programok mellett a szöveges 
kijelzővel rendelkező Siemens készülékek-
ben kapott helyet ez a funkció, mellyel a 
sütés gyerekjátékká válik. A kívánt étel elké-
szítése során a sütő segít Önnek, a megfe-
lelő ételfajta kiválasztása, és az étel súlyá-
nak megadása után felajánlja a tökéletes 
végeredményhez szükséges sütési funkciót 
illetve sütési időtartamot. Így Önnek szám-
talan lehetősége lesz, különféle ételek elké-
szítésére, szakácskönyv használata nélkül.

Memória funkció – a kedvenc ételek 
egyetlen gombnyomásra
Olyan ételek esetében, melyeket gyakran 
készít, nem kell többé minden alkalommal 
újra beállítania a készüléket. A számtalan-
szor felülírható memória eltárolja az Ön 
által preferált beállításokat, és a memória 
gomb megnyomásával azonnal indítható ez 
az eltárolt program.

softClose – Elegáns és lágy záródás.
Az új Siemens sütők ajtaja egy speciális zsa-
nérnak köszönhetően csillapított módon 
záródik be. Ez a jellegű újítás a bútorok te-
rén már nem ismeretlen, hiszen a modern 
konyhaszekrények és fiókok esetében már 
alkalmazzák ezt a technológiát. A Siemens 
most ezt a termékelőnyt az új sütőibe is be-
építette, ezzel is növelve a készülékek eszté-
tikai értékét és segítve az Ön kényelmét. Az 
új technológiának köszönhetően a sütőajtó 
a bezárás közben a teljes záródás előtti pár 
pillanatban lefékezi magát, és csillapított 
módon, lágyan záródik a helyére. Az újítás-
sal elkerülhetőek a készülék és a tartozékok 
mechanikai sérülései, illetve elérhető a sütő 
még harmonikusabb beilleszkedése a kony-
hai környezetbe.

hotAir eco – Az energiatakarékos sütés.
Az előállítandó hő miatt a sütés során na-
gyon sok elektromos energiát használunk 
fel. Ha a sütés célzottan és jól definiálható 
módon történik, akkor ezt az energiát le-
het optimalizálni az adott sütési feladatra. 
A Siemens mérnökei ezért kifejlesztettek 
egy olyan sütési módot, mellyel tökéletes 
eredményeket lehet elérni, minimális ener-
giafelhasználás mellett. Ezt a sütési módot 
a 3 dimenziós hőlégbefúvás funkcióra épí-
tették, hiszen jellegéből adódóan ez a leg-
pontosabban szabályozható sütési funkció. 
Ezen felül ezen sütési mód használatakor 
leggyakrabban egy szinten készül az étel, 
mely tény figyelembe vételével a sütés 
szabályozása még precízebb lehet. Ezzel a 
pontos szabályozással az energiafelhaszná-
lásban olyan mértékű megtakarítást lehet 
elérni, hogy a sütő energiafogyasztása az 
A energiahatékonysági osztály standard 
értékénél 30 %-kal alacsonyabb lesz. Így a 
hotAir eco hőlégbefúvás az eddigi legtaka-
rékosabb sütési mód, melynek használatá-
val tökéletes fogások készíthetők, minimális 
energiafelhasználás mellett.

Győződjön meg a saját 
szemével arról, hogy milyen 

egyszerű és praktikus  
a Siemens sütőinek  

a használata. Minden egyes 
funkció az Ön kényelmét 

szolgálja, hogy a sütésből 
csak az elkészült ételek fen-
séges íze, és vendégei meg-

elégedettsége maradjon 
emlékezetes. Bízunk benne, 
hogy új sütőink elnyerik tet-

szését, és örömét leli majd  
a velük való munkában.

Információk érthetően és tökéletes meg-
jelenésben: Új szöveges TFT kijelző
Nem kell attól tartania, hogy elfelejti, 
mikor és mit kapcsolt be. Segít Önnek az 
informatív, színes és nagyfelbontású TFT 
kijelző azonnal tájékoztatja Önt az aktuá-
lis időről, a program lefutásáról – pl.: hol 
tart a gyorsfelfűtés, bekapcsolt állapotban 
van-e a gyerekzár – illetve az éppen aktuá-
lis beállításokról. Az elektronikai eszközök-
ből jól ismert TFT kijelző rendkívül elegáns 
megjelenést és felhasználóbarát, egyszerű 
kezelhetőséget biztosít.
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Termék HB 78G1590S*

Kivitel ·  Önállóan beépíthető sütő

Környezet és  
biztonság

·  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacso-
nyabb (0.66 kWh), mint az A energiaosztály 
határértéke(0.99 kWh)

·  Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
·  Kikapcsolható sütővilágítás
·  Sütőablak hőmérséklet max. 40°C
·  Gyermekzár: Elektronikus nyomógombzár, 

zárható sütőajtó
·  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Tisztítás ·  activeClean - automatikus öntisztítás
·  activeClean öntisztítható tartozékok
·  aktivKat szagszűrő
·  Teleüveg sütőajtó
·  Tükörsima sütőfalak

Sütőtípus /  
sütési módok

·  Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/felső 
sütés, hydroBaking, 3D hőlégkeverés, hotair eco 
hőlégbefúvás, pizza-funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grillezés, 
kis felületű grillezés, kiolvasztás, melegentartás, 
intenzív sütés, előmelegítés, párolás

·  Nagyméretű sütőtér (65 l)
·  Hűtőventilátor
·  Beakasztható tartozéktartó állvány

Komfort ·  cookControl68
·  Automatikus beállítási javaslatok
·  Húshőmérő, az ételek belső hőmérsékleté-

nek ellenőrzésére
·  lightControl kezelőpanel
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű 

szöveges kijelzéssel
·  Elektronikus óra
·  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
·  Belső sütővilágítás 2 lámpával
·  Sütővilágítás
·  softClose ajtózáródás
·  Automatikus gyorsfelfűtés

Design ·  Fehér és kék világítás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 

(nemesacél)
·  softLight sütővilágítás
·  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
·  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
·  Profi fogantyú

Maghőmérő

Energia activeClean®

3D hőlégkeverés Plus

hotair eco

páradús sütés

légkeveréses grill

nagy felületű grill

kis felületű grill

felolvasztás

melegentartás

intenzív sütés

pizza funkció

alsó/felső sütés

-30%

Sütési funkciók

Al só/felső sü tés
A klasszikus, jól bevált sütési mód ropogós sül-
tekhez, és kevert tésztás süteményekhez.

3D hőlégbefúvás
A körfűtőtest forró levegője a hátfalon lévő nyí-
lásokon úgy áramlik a sütőtérbe, hogy egyszerre 
akár három szinten is süthetünk.

hotAir eco hőlégbefúvás
Az optimalizált hőlégbefúvásnak köszönhetően 
egy szinten történő sütés esetén az A energia-
osztály standard értékénél 30%-kal alacsonyabb 
energiafogyasztással érhető el tökéletes ered-
mény.

HydroBaking
A sütés közben az ételekben keletkező nedves-
séget a készülék a sütőtérben tartja, így az éte-
lek nem száradnak ki és frissek maradnak.

Pizza funkció
A megfelelő sütési mód mély hűtött termékek 
elkészítésére. 

Külön alsó sütés
Alulról történő utánsütésre illetve barnításra, va-
lamint befőzéshez.

Légkeveréses grillezés 
A grillfűtőszál és a ventilátor egymást váltva lép-
nek működésbe, így a grill fűtőtestből érkező hő 
egyenletesen oszlik el a sütőtérben. 

Nagy felületű grillezés
Egyszerre nagyobb mennyiségű hús, pl. steak, 
virsli vagy hal grillezésére szolgáló sütési mód. 

Kis felületű grillezés
Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő 
csak a középső fűtőszál bekapcsolása.

Kiolvasztás
Fagyasztott élelmiszerek, pl. hús, kenyér vagy 
torta gyors és kíméletes felolvasztásához.

Melegentartás
Ételek melegen tartása, a tökéletes tálalás eléré-
se érdekében.

Intenzív sütés
Az intenzív alsó sütés mellet a felső fűtőszál csök-
kentett teljesítményen üzemel, így speciális sü-
tésre alkalmazható.

Előmelegítés
Az edények és tányérok előmelegítése valósítha-
tó meg ezzel a funkcióval, hogy az étel lassab-
ban hűljön ki tálalás során.

külön alsó sütés

* Beérkezéstől függően. 3
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Beépíthető sütők automata programokkal

Termék HB 78GB570 HB 58GB570J*

Kivitel ·  Önállóan beépíthető sütő ·  Önállóan beépíthető sütő

Környezet és  
biztonság

·  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0.66 kWh),  
mint az A energiaosztály határértéke (0.99 kWh)

·  Sütőablak hőmérséklet max. 40 °C
·  Gyermekzár: Elektronikus nyomógombzár,  

zárható sütőajtó
·  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

·  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0.66 kWh), 
mint az A energiaosztály határértéke(0.99 kWh)

·  Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
·  Kikapcsolható sütővilágítás
·  Sütőablak hőmérséklet max. 50°C
·  Gyermekzár: nyomógombzár
·  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Tisztítás ·  activeClean - automatikus öntisztítás
·  activeClean öntisztítható tartozékok
·  Teleüveg sütőajtó
·  Tükörsima sütőfalak

·  ecoClean öntisztító rendszer (oldalfalak, hátfal és tető)
·  Teleüveg sütőajtó
·  Tükörsima sütőfalak

Sütőtípus /  
sütési módok

·  Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D hőlégkeverés, hotair eco hőlégbefúvás, 
pizza-funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grillezés, kis felületű grillezés, kiolvasztás, 
melegentartás, intenzív sütés, előmelegítés, párolás

·  Nagyméretű sütőtér (65 l)
·  Hűtőventilátor

·  Multifunkciós sütő 13 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair eco hőlégbefúvás 
pizza-funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grille-
zés, nagyfelületű grill, kisfelületű grill, kiolvasztás, 
melegentartás, előmelegítés, párolás

·  Nagyméretű sütőtér (67 l)
·  Hűtőventilátor
·  Beakasztható tartozéktartó állvány

Komfort ·  cookControl68
·  Automatikus beállítási javaslatok
·  lightControl kezelőpanel
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges 

kijelzéssel
·  Elektronikus óra
·  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
·  Belső sütővilágítás 2 lámpával
·  softClose ajtózáródás
·  Automatikus gyorsfelfűtés

·  cookControl68
·  Automatikus beállítási javaslatok
·  lightControl kezelőpanel
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges 

kijelzéssel
·  Elektronikus óra
·  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
·  Belső sütővilágítás 2 lámpával
·  Sütővilágítás
·  softClose ajtózáródás
·  Automatikus gyorsfelfűtés

Design ·  Fehér és kék világítás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  softLight sütővilágítás
·  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
·  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
·  Profi fogantyú

·  Fehér és kék világítás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  softLight sütővilágítás
·  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
·  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
·  Profi fogantyú

Tartozékok ·  Tippek és receptek” gyűjtő szakácskönyv  

Energia EnergiaactiveClean® ecoClean

TFT szöveges kijelző ecoClean öntisztítás

-30% -30%
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Termék HB 76GB560* HB 36GB550J*

Kivitel ·  Önállóan beépíthető sütő ·  Önállóan beépíthető sütő

Környezet és  
biztonság

·  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0.64 kWh), 
mint az A energiaosztály határértéke (0.99 kWh)

·  Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
·   Kikapcsolható sütővilágítás
·  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
·  Gyermekzár: nyomógombzár
·  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

·  Energiafogyasztás: A-30%. 30%-kal alacsonyabb (0.64 
kWh), mint az A energiaosztály határértéke (0.99 kWh)

·  Komfort sütővilágítás (két lámpa, kikapcsolható)
·  Kikapcsolható sütővilágítás
·  Sütőablak hőmérséklet max. 50 °C
·  Gyermekzár: nyomógombzár
·  Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Tisztítás ·  Teleüveg sütőajtó
·  activeClean - automatikus öntisztítás
·  activeClean öntisztítható tartozékok
·  Tükörsima sütőfalak

·  Teleüveg sütőajtó
·  Sütőhátfal ecoClean bevonattal
·  Tükörsima sütőfalak

Sütőtípus /  
sütési módok

·  Multifunkciós sütő 11 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair eco hőlégbefúvás, 
pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grille-
zés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, 
melegentartás

·  Nagyméretű sütőtér (67 l)
·  Hűtőventilátor
·  Beakasztható tartozéktartó állvány

·  Multifunkciós sütő 11 funkcióval: alsó/felső sütés, 
hydroBaking, 3D hőlégbefúvás, hotair eco hőlégbefúvás, 
pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses grille-
zés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, 
melegentartás

·  Nagyméretű sütőtér (67 l)
·  Hűtőventilátor
·  Beakasztható tartozéktartó állvány

Komfort ·  cookControl40
·  lightControl kezelőpanel
·  Szimbólumos kijelző
·  Elektronikus óra
·  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
·  Belső sütővilágítás 2 lámpával
·  softClose ajtózáródás
·  Sütővilágítás
·  Automatikus gyorsfelfűtés

·  cookControl40
·  lightControl kezelőpanel
·  Szimbólumos kijelző
·  Elektronikus óra
·  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
·  Belső sütővilágítás 2 lámpával
·  softClose ajtózáródás
·  Sütővilágítás
·  Automatikus gyorsfelfűtés

Design ·  Fehér és kék világítás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
·  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
·  Profi fogantyú

·  Fehér és kék világítás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  Sütőbelső titanGlanz zománcbevonattal
·  Osztott - kétzónás - kezelőfelület
·  Profi fogantyú

Tartozékok  

Energia EnergiaactiveClean®

activeClean öntisztítás cookControl40

-30% -30%
ecoClean

* Beérkezéstől függően.
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Termék HB 36D575* HB 26D555*

Tisztítás ·  Vízkőtlenítő program, Tisztítási segítség ·  Vízkőtlenítő program, Tisztítási segítség

Sütőtípus /  
sütési módok

·  Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig, forrólevegő 30 °C-tól  
230 °C-ig, forrólevegő + gőz 120 °C-tól 230 °C-ig

·  Regenerálás, Forralás, felolvasztás, kímélő párolás,  
előmelegítés, melegentartás

·  Gőzfejlesztés a párolótéren belül
·  Víztartály: 1.3 l
·  Víztartály telítettség-kijelzéssel
·  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

·  Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C-ig
·  Regenerálás, Forralás, felolvasztás
·  Gőzfejlesztés a párolótéren belül
·  Víztartály: 1.3 l
·  Víztartály telítettség-kijelzéssel
·  Gyermekzár gomb, Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz

Komfort ·  lightControl kezelőpanel
·  Felfűtés-ellenőrzés, Hőmérséklet beállítási javaslatok, 

memória funkció; Automatikus forráspont-ellenőrzés
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges 

kijelzéssel
·  Hűtőventilátor
·  cookControl70

·  lightControl kezelőpanel
·  Felfűtés-ellenőrzés, Hőmérséklet beállítási javaslatok, 

memória funkció; Automatikus forráspont-ellenőrzés
·  Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges 

kijelzéssel
·   cookControl40

Design ·  Fehér/kék világítás
·  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·  35 l-es nemesacél párolótér, 4 sütési magassággal
·  Halogén belső világítás
·  Teleüveg sütőajtó

·  Fehér/kék világítás
·   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·   38 l-es nemesacél párolótér, 4 sütési magassággal
·   Belső világítás
·   Teleüveg sütőajtó

gőzsütő gőzpároló

Beépíthető kompakt készülékek

Beépíthető gőzsütő Beépíthető gőzpároló

* Beérkezéstől függően.
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Termék HB 86K575*

Tisztítás ·  Tető ecoClean öntisztítással

Sütőtípus /  
sütési módok

·   900 W mikrohullámú sütő
·   5 beállítás: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
·   3 fokozatú programozás
·   Inverter technikával
·  7 sütési mód: felső/alsó sütés, keringetett levegő, forró-

levegő, légkeverős grill, mikrohullámú sütő, kombinált 
üzemmód, alsó fűtés, INH, kímélő párolás, melegentartás, 
előmelegítés, nagyfelületű vario-grill, kisfelületű vario-grill

·   Kombinált üzemmód, kímélő párolás, melegentartás, 
előmelegítés

Komfort ·  lightControl kezelőpanel
·  cookControl 70
·   Digitális, színes TFT kijelző, magyar nyelvű szöveges 

kijelzéssel
·   Memória funkció (6 memóriahellyel)
·   countDown Funkció, Gyorsfelfűtés, Timer
·   Biztonsági kikapcsolás a sütőhöz, Gyermekzár gomb

Design ·  Fehér/kék világítás
·   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok (nemesacél)
·   42 l-es zománc sütőtér
·   Halogén belső világítás
·   Ajtóhőmérséklet: 40 °C
·   Lehajtható ajtó

gőzsütő

Kompakt sütő mikrohullámmal
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© 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) 489-5463www.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


