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Kényelem és biztonság: teleszkópos sütősínek. 

A jól bevált 3 ill. 2 szintű teleszkópos sütősíneken a tepsik,  
rácsok biztonságosan, a felbillenés veszélye nélkül a sütő elé 
húzhatók, így jól hozzáférhetővé válnak.

activeClean® öntisztító automatika

Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: gomb-
nyomásra. Az activeClean® öntisztító funkció bekapcsolásával  
a sütőtérben található szennyeződések magas hő-
mérsékleten leégnek a sütő faláról. A sütőtér alján 
hátramaradó hamut egyszerűen ki lehet törölni. 
Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennye-
ződéseket is eltávolítja, még az arra alkalmas tarto-
zékokról is. activeClean®

Villámgyorsan 175 ºC-ra 

A gyorsfelfűtés funkció segítségével a készülék igen 
rövid idő alatt éri el a kívánt hőfokot, plusz energia-
felhasználás nélkül. A 3D hőlégbefúvás Plus üzem-
módban pl. a sütő kb. 5 perc alatt éri el  a 175 ºC-os 
hőmérsékletet.

Gyorsfelfűtés

Gyermekzár 

A gyermekzár funkció megakadályozza a készülék 
illetéktelen általi bekapcsolását ill. a beállított funk-
ciók megváltoztatását. Az activeClean öntisztító 
automatikával rendelkező készülékek elektromos 
ajtózára pedig akár minden egyes használatnál megóv a sütő 
véletlen kinyitásából származó veszélyektől. Az ajtó típustól 
függően sütés közben is reteszelhető.

Gyermekzár

Biztos a siker

A sütő hőmérsékletének 30-300 ºC közötti pontos szabályozá-
sa gondoskodik arról, hogy az elkészítés szempontjából kényes 
ételek is tökéletesen sikerüljenek. A 70-120 ºC közötti párolás 
során pl. a pontos hőmérséklet beállítás garantálja az optimális 
eredményt.

Vásároljon most különböző beépíthető  
Siemens készülékeket* és egy kiskészülékkel  
lesz gazdagabb.
	 *		Az	akcióban	a	beépíthető	készülékek	mellett	a	Side	by	side	és	coolMedia	hűtőkészülékek		és	az	EQ.7.	automata	kávéfőzők	is	részt	vesznek.	A	részleteket	keresse	a	szórólapon!
	**	4	készülék	vásárlása	esetén	Siemens	konyhai	robotgépet	6	készülék	vásárlása	esetén	pedig	Siemens	automata	kávéfőzőt	adunk.

activeClean® automatikus öntisztítás Színvariációk 90 cm Indukciós - Főzőlap

HB 75AA560J
Beépíthető önálló sütő, nemesacél

HB33AB550
HB 33AB650 – fekete
HB 33AB250 – fehér
Beépíthető önálló sütő

EH 975MD21E
Főzőlap, 90 cm

n   activeClean® - automatikus öntisztítás
n   Teleüveg sütőajtó
n   Universal sütő 8 funkcióval: 3D hőlégbefúvás 

Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveré-
ses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, 
kiolvasztás

n   Automatikus hőmérséklet-felajánlás
n   Elektronikus óra
n   Pontos hőfokszabályozás 30-300 ºC között
n   Gyorsfelfűtés
n   Fehér és kék világítás
n   Süllyeszthető kezelőgombok
n   Osztott – kétzónás – Kezelőfelület
n   Sütőbelső: titanGlanz zománcbevonat
n   Profi fogantyú 
n   Gyermekzár n   Biztonsági kikapcsolás

n   Katalitikus sütőhátfal
n   Teleüveg sütőajtó
n   Tükörsima sütőfalak
n   Universal sütő 8 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D 

légkeverés Plus, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felü-
letű grill, kiolvasztás

n   Elektronikus óra
n   Automatikus gyorsfelfűtés
n   Fehér és kék világítás
n   Süllyesztett gombok
n   Sütőbelső: titanGlanz zománcbevonat
n   Gyermekzár

n   Facetten design
n   5 indukciós főzőzóna
n   Kétszeresen bővíthető főzőzóna
n   touchSlider vezérlés (mono)
n   Időzítő (timer)
n   Edényfelismerés
n   Gyermekzár
n   Biztonsági kikapcsolás
n   Törlési védelem
n   2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
n   Sütőszenzor plus a jobb és bal első  

főzőzónába beépítve 4 hőmérsékletzónával  
és 9 automatikus programmal

n   powerBoost funkció, minden indukciós  
főzőzónához lehetséges

242.990 Ft*

* Az árváltozás jogát fenntartjuk!

349.990 Ft*149.990 Ft*

activeClean®

KEDVEZMÉNYES



Gőzpároló Kompakt mikrohullámú sütő Mikrohullámú sütő grillel

HB 26D552
Gőzpároló 

HB 86K572
Kompakt mikrohullámú sütő

HF 25G5L2 – nemesacél, balra nyíló
HF 25G5R2 – nemesacél, jobbra nyíló
Mikrohullámú készülék, grillel

n   Fehér/kék világítás
n   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 

(nemesacél)
n   Teleüveg sütőajtó
n   cookControl 40
n   lightControl kezelőpanel
n   Digitális display, magyar szöveges kijelzéssel
n   Memória funkció
n   Program automatika
n   Pillanatnyi hőmérséklet kijelző
n   35 literes nemesacél párolótér
n   Párolás 35 ºC és 100 ºC között
n   Regenerálás, forralás, felolvasztás, kímélő  

párolás, előmelegítés, melegen tartás
n   Gyermekzár
n   Biztonsági kikapcsolás

n   Fehér/kék világítás
n   Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok 

(nemesacél)
n   cookControl 70
n   Szöveges kijelző (magyar)
n   Memória funkció (6 memóriahellyel)
n   900 W mikrohullámú sütő
n   5 beállítás: 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
n   Inverter technikával
n   7 sütési mód: felső/alsó sütés, keringetett levegő, 

forrólevegő, légkeverős grill, mikrohullámú sütő, 
kombinált üzemmód, alsó fűtés, INH, kímélő pá-
rolás, melegentartás, előmelegítés, nagyfelületű 
vario-grill, kisfelületű vario-grill

n   Fehér/kék világítás
n   Üveg sütőajtó
n   Süllyesztett gomb
n   lightControl kezelőpanel
n   900 W mikrohullámú teljesítmény
n   5 fokozat: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
n   VARIO-GRILL 1300 W, 3 fokozat
n   21 literes nemesacél sütőtér
n   Súlyautomatika
n   Kerámia sütőalj
n   Memória funkció (2 memóriahellyel)
n   Inverter technikával
n   Magasszekrénybe építhető

Teljesen integrálható: 9 teríték Teljesen integrálható: 12 teríték Integrálható: 12 teríték Integrálható: 12 teríték

SF 64M330EU
Teljesen integrálható mosogatógép

SE 65E330EU
Teljesen integrálható mosogatógép

SE 55E556EU
Integrálható mosogatógép

SE 54E533EU
Integrálható mosogatógép

n   Fogyasztási értékek: 13 liter/ 0,8 kWh
n   Zajszint: 49 dB
n   4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 

gyors 45 °C, előmosogatás
n   Programvég jelzés LED-del
n   auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkal-

mazásakor a program automatikusan 
ehhez igazodik

n   Időprogramozás 3, 6, 9 óra között
n   Állítható magasságú felső kosár
n   2 lehajtható rész az alsó kosárban
n   Kiegészítő evőeszköztartó a felső  

kosárban
n   aquaStop vízvédelem garanciával
n   Elektronikus só-utántöltés jelzés
n   Elektronikus öblítőszerhiány jelzés
n   ServoSchloss, könnyített ajtózár
n   Öntisztító szűrő
n   Méretek: 810-870 x 450 x 550 mm

n   Fogyasztási értékek: 14 liter/1,05kWh 
n   Zajszint: 52dB
n   5 program: intenzív 70 °C, normál 

65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C,  
előmosogatás

n   aquaStop, elektronikus vízvédelem
n   Állítható felső kosár
n   Átfolyós vízmelegítő
n   Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
n   Öntisztító  szűrő
n   Evőeszköztartó az alsó kosárban
n   Méretek: 815-875 x 598 x 570 mm

n   Fogyasztási értékek: 13 liter/1,05kWh 
n   Zajszint: 49dB
n   5 program: intenzív 70 °C,  

auto 55- 65 °C, eco 50 °C,  
gyors 45 °C,kímélő 40 °C

n   aquaStop, elektronikus vízvédelem
n   aquaSensor
n   Átfolyós vízmelegítő
n   Állítható felső kosár
n   „auto 3in1” mosogatószer felismerő 

rendszer
n   Előreprogramozás 1-19 óra között
n   Maradékidő kijelzés
n   Öntisztító szűrő
n   Evőeszköztartó az alsó kosárban
n   Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

jelzés
n   Méretek: 815-875 x 598 x 570 mm

n   Fogyasztási értékek: 17 liter/1,05 kWh
n   Zajszint: 57 dB
n   4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, 

gyors 35 °C, előmosogatás
n   Süllyeszthető kezelőgomb
n   Programállapot jelzés LED-del
n   Hajlított mosogatókarok
n   Elektronikus só-utántöltés jelzés
n   Elektronikus öblítőszerhiány jelzés
n   Állítható magasságú felső kosár
n   aquaStop, többszörös vízvédelmi 

rendszer
n   Öntisztító szűrő
n   Méretek: 815-875 x 598 x 570 mm

aquaStop aquaStopaquaStopaquaStop

331.990 Ft*

* Az árváltozás jogát fenntartjuk!

157.990 Ft*

169.990 Ft*

139.990 Ft* 109.990 Ft*

259.990 Ft*

129.990 Ft*



Side by side szabadonálló hűtő Hűtő-fagyasztó kombináció alsó fagyasztóval Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

KA 62DP90
Nemesacél – Hűtő-fagyasztó kombináció, noFrost

KG 36VX47
Kombinált hűtő alsó fagyasztóval

KI 34VV00
Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

n   Nettó térfogat 355+178 l
n   Energia-felhasználás: 467 kW/év, A+
n   Zajszint:  44 dB (re 1 pW)
n   Softline Design, Nemesacél készülékház
n   noFrost technika
n   Eco és Holiday mód
n   Elektronikus hőmérséklet-szabályozás,  

pontos kijelzés LCD-n
n   airFresh filter
n   Adagoló tört jég és jégkocka készítésére
n   MulitAirflow rendszer
n   1 db teleszkópos freshProtectbox (19 l)
n   LED világítás
n   Belső vízszűrő
n   Aktív figyelmeztető jelzőrendszer,  

memória funkcióval
n   Készülékméret: 1756 x 910 x 761 mm

n   Nettó térfogat 225+87 l
n   Energia-felhasználás: 205 kW/év, A++
n   Zajszint:  42 dB (re 1 pW)
n   Domborított kivitel, Inoxlook
n   AntiBacteria
n   4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 

magasságú, 1 osztott
n   Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács
n   Átlátszó zöldségtartó
n   Szintenkénti fagyasztás
n   3 átlátszó fagyasztófiók
n   Fagyasztási naptár
n   Készülékméret: 1850 x 600 x 650 mm

n   Nettó térfogat 203+72 l
n   Energia-felhasználás: 319 kW/év, A
n   Zajszint:  41 dB (re 1 pW)
n   Ajtószerelés: „csúszópántos technika”
n   AntiBacteria
n   4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 

magasságú, 1 osztott
n   Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal
n   Szintenkénti fagyasztás
n   3db átlátszó fagyasztófiók
n   Beépítési méret: 1772 x 541 x 545 mm

Kürtős páraelszívó Kihúzható páraelszívó EQ7 Automata kávéfőző

LC 656BB30
Kürtős páraelszívó, 60 cm

LI 23030
Kihúzható páraelszívó, 60 cm 

TK 73001
Automata kávéfőző 

n   Falra szerelhető kivitel
n   Fehér világítás
n   Munkatér megvilágítás (2x20 W halogén)
n   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra  

is alkalmazható
n  3 normál és 1 intenzív teljesítményfokozat
n   Max. elszívó képesség: 640 m3/h
n   Mosogatógépben mosható fém zsírszűrő
n   Zajszint: 59 dB (A) re 1pW

n   60 cm szeles felső szekrénybe szerelhető
n   Munkatér megvilágítás (2x40 W)
n   Előlapfogantyú rendelhető (LZ 33050)
n   Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra  

is alkalmazható
n   3 teljesítmény-fokozat
n   Max. elszívóképesség: 400 m3/h,
n   Mosogatógépben mosható fém zsírszűrő
n   Zajszint: 64 dB (A) re 1pW

n   19 bar nyomás 
n   „One touch“ funkció: latte macchiato 

vagy cappuccino egy gombnyomásra 
n   Intelligens „auto valve system“,  

automatikus átkapcsolás a gőz és 
a meleg víz funkció között 

n   Magas minőségű tejhabosító rendszer 
n   Magas minőségű kerámia kávéőrlő rendszer
n  Innovatív forrázó rendszer 
n   Csökkentett felfűtési idő: 

leggyorsabb első csésze kávé!
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antiBacteria antiBacteria antiBacterianoFrost vitaFresh

641.490 Ft*

131.990 Ft*

165.990 Ft*

199.990 Ft*

129.990 Ft*

43.490 Ft*

* Az árváltozás jogát fenntartjuk!



Teleszkópos sütősín Katalitikus sütő Multifunkciós sütő

HB 43AT540E
Beépíthető önálló sütő, nemesacél

HB 43AB520F
Beépíthető önálló sütő, nemesacél

HB 230521
Beépíthető önálló sütő, nemesacél

n   Katalitikus öntisztító rendszer
n   Teleüveg sütőajtó
n   Tükörsima sütőfalak
n   3 szintű teleszkópos sütősín
n   Universal sütő 7 funkcióval: alsó/felső sütés, lég-

keverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés, 
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás

n   Elektronikus óra
n   Gyorsfelfűtés
n   Fehér és kék világítás
n   Süllyeszthető kezelőgombok
n   Sütőbelső: titanGlanz zománcbevonat
n   Profi fogantyú
n   Gyermekzár

n   Katalitikus öntisztító rendszer
n   Teleüveg sütőajtó
n    Tükörsima sütőfalak
n   Multifunkciós sütő 6 funkcióval: alsó/felső sütés, 

3D légkeverés Plus, külön alsó sütés, légkeveréses 
grillezés, nagy felületű grill, grillezés forgónyárssal

n   Elektronikus óra
n   Automatikus gyorsfelfűtés
n   Fehér és kék világítás
n   Sütőbelső: titanGlanz zománcbevonat
n   Gyermekzár

n   Teleüveg sütőajtó
n   Multifunkciós sütő 5 funkcióval: alsó/felső  

sütés, légkeverés, külön alsó sütés,  
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill,

n   Elektronikus óra, piros LED kijelzővel
n   Gyorsfelfűtés
n   Süllyeszthető kezelőgombok
n   Sütőbelső: titanGlanz zománcbevonat
n   Profi fogantyú
n   Gyermekzár

Indukció Edzett üveg Wok-égővel Nemesacél Wok-égővel Keret nélküli kivitel

EH 651TF11E
Főzőlap, 60 cm

EP 726QB90E
Edzett üveg gázfőzőlap, 70 cm

EC 645HB80E
Gázfőzőlap, 60 cm

ET 651TF11E
Főzőlap, 60 cm

n   Keret nélküli kivitel
n   2 indukciós főzőzóna,  

2 „highSpeed” főzőzóna, melyből: 
1 kétkörös főzőzóna

n   Szenzoros kezelés
n   2 fokozatú digitális maradékhő 

jelzés
n   Időzítő (timer)
n   Visszaszámláló funkció
n   Edényfelismerés az indukciós  

főzőzónákon
n   powerBoost funkció, minden  

indukciós főzőzónához lehetséges
n   Gyermekzár
n   Biztonsági kikapcsolás

n   5 gázégő: 1 erős (3,0kW)-, 2 normál 
(1,7kW)-, 1 takarék (1,0kW)-,  
1 Wok-égő (3,6kW)

n   Egykezes gyújtás
n   Öntöttvas edénytartó rácsok
n   Termo elektromos égésbiztosító

n   Nemesacél
n   1 erős-, 1 normál-, 1 takarék-,  

1 Wok-égő
n   Egykezes gyújtás
n   Zománcozott edénytartó rácsok
n   Termo elektromos égésbiztosító
n   Két részes edénytartó rács

n   Keret nélküli kivitel
n   4 „highSpeed” főzőzóna, melyből: 

1 kétkörös főzőzóna
n   Szenzoros kezelés
n   2 fokozatú digitális maradékhő 

jelzés
n   Forraló elektronika
n   Időzítő (timer)
n   Gyermekzár
n   Biztonsági kikapcsolás

Legyen Ön a mesterszakács konyhájában!

159.990 Ft* 84.990 Ft*79.990 Ft*149.990 Ft*

175.990 Ft* 79.990 Ft*119.990 Ft*

A professzionális sütés élménye.

A Siemens sütők a professzionális sütés élményét nyújtják. Legyen Ön szenvedélyes hobbiszakács vagy olyan valaki, aki nem  
szívesen tölt hosszú időt a konyhában, a Siemens kínálatában biztosan megtalálja a megfelelő készüléket. A számtalan sütési 
mód lehetőséget nyújt bármilyen ételkülönlegesség elkészítésére.

* Az árváltozás jogát fenntartjuk!

KEDVEZMÉNYES



Siemens Info-Center 
1126 Budapest, Királyhágó tér 8–9. 
Tel.: (1) 489-5432, Fax: (1) 201-2890

Nyitva tartás:  hétfő - csütörtök:  9.00 –18.00 
 péntek: 9.00 –17.00

www.siemens-haztartasi-gepek.hu

© BSH Kft. 2009. Készült 2009-ben a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! Mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!


