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Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí při 

výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení (s platností od 1. 1. 2010)

druh elektrozařízení výše příspěvku výše příspěvku 
 bez DPH vč. DPH 
pračky 54,62 Kč 66,00 Kč 
sušičky 54,62 Kč 66,00 Kč 
myčky 54,62 Kč 66,00 Kč 
sporáky, trouby 54,62 Kč 66,00 Kč 
chladicí a mrazicí přístroje 180,67 Kč 217,00 Kč 
vysavače 10,08 Kč 12,00 Kč 
mikrovlnné trouby 10,08 Kč 12,00 Kč 
sklokeramické desky 10,08 Kč 12,00 Kč 
odsavače par 10,08 Kč 12,00 Kč 
malé spotřebiče* 2,52 Kč 3,00 Kč 
celoplynové sporáky  0,00 Kč 0,00 Kč 
plynové desky 0,00 Kč 0,00 Kč 

*  varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, nahřívací 
dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Modely označené ikonou Partner Programm naleznete  
pouze u vybraných smluvních prodejců.

•  Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
•  Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu 

a předejte ho dalším zájemcům.
•  Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze 

orientační, konečnou cenu stanoví Váš prodejce.
•  Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/ dodavatelem 

v tomto dokumentu byly získány na základě měření 
prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných 
směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném 
provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Zákaznická linka: 251 095 555 
e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com 
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Spotřeba energie na 100 l
za 24 hodin

Spotřeba na 1 kg prádla  
(barevné/vyvářka 60 °C)

Spotřeba na 1 kg prádla
(bavlna, suché do skříně,
odstředěno při 1000 ot./min) 1996: 12 jídelních sad

2011: 13 jídelních sad

 

Spotřeba na mycí cyklus /
jídelní sadu

 

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
vody*

Spotřeba
vody*

Automatické pračky Sušičky Myčky nádobí Chladicí a mrazicí přístroje

Chladnička Mraznička Kombinace
chlad./mraz.

*Porovnání hodnot spotřeby dle  
normovaného programu (bavlna 60 °C při 
maximální náplni) automatické pračky 
Siemens  WM16Y840 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného 
modelu Siemens z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle 
normovaného programu kondenzační 
sušičky Siemens   WT 48Y700 z roku 
2011 s hodnotami spotřeby výbavou 
shodného modelu Siemens z roku 
1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle 
normovaného programu Eco 50 °C 
myčky nádobí Siemens  SN 26U893EU
z roku 2011 s hodnotami spotřeby 
výbavou shodného modelu Siemens
z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané
normy chladničky Siemens  KI 18LA75, mrazáku
GS 40NAW40, kombinace KG 36NSB40 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného s modelu 
Siemens z roku 1996.
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Spotřeba energie dle
normy DIN EN 50304*

 

Trouby

*Porovnání hodnot spotřeby dle 
předepsané normy elektrické 
trouby Siemens HB 38GB570
z roku 2011 s hodnotami spotřeby 
výbavou shodného modelu 
Siemens z roku 1996.
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Vítejte ve světe moderních 
domácích spotřebičů. 
Vítejte u Siemens
„Pokrok ve službách lidstva“, to byla vize, kterou Werner von Siemens razil ve svém 
podnikání již před více než 150 lety. Tato vize velmi ovlivnila vývoj domácích spotře-
bičů Siemens – inovace, nové technologie, inteligentní senzory a nadčasový design – 
to vše patří k modernímu stylu života.

Menší spotřeba, lepší výkon a vděčné životní prostředí. Toto je ecoPLUS. Se spotřebiči 
řady extraKLASSE investujete sami do budoucnosti. Moderní špičková technologie se 
stará nejenom o inovativní prvky a nadstandardní výkon, ale i o velmi nízkou spotře-
bu vody a energie. 

extraKLASSE od Siemens
 
Domácí spotřebiče Siemens řady extraKLASSE naleznete pouze u vybraných prodejců 
elektra, kteří jsou kompetentní profesionálně vysvětlit všechny technické detaily 
a přednosti spotřebiče. Společně naleznete přesně to, co odpovídá vašim představám 
a požadavkům. Domácí spotřebiče extraKLASSE se vyznačují nejen atraktivním 
designem, ale i speciálními programy a funkcemi, které vám při každodenním shonu 
usnadní práci v domácnosti.

Seznamte se s budoucností. Siemens.
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Praní/sušení
Úvod automatické pračky  8–13
Automatická pračka, 60 cm, antiStain systém  14
Automatické pračky, 60 cm  15–18
Automatická pračka, 47 cm 19 
Kombinace pračka/sušička, 7/4 kg  20–23
Kondenzační sušička blueTherm, 7 kg  25–27

Myčky nádobí
 
Úvod myčky nádobí  30–35
Myčky nádobí speedMatic, 60 cm  36–39
Myčka nádobí, 45 cm 40–42 
Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm 43 

Kombinace a mrazáky
Úvod kombinace a mrazáky 42–48
Kombinace A++ 49–52
Kombinace A+++  53
noFrost kombinace A++ 54–55
noFrost mrazák A++ 56–57

Malé domácí spotřebiče
Úvod malé domácí spotřebiče  58–60
Plně automatický kávovar EQ.7 61
Výběr spotřebičů  62–63

Vestavné spotřebiče
Úvod vestavné spotřebiče 68–73
Vestavná trouba, varné desky 74–75
Komínový odsavač par, mikrovlnná trouba   76–77
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Nový energetický štítek

Domácí spotřebiče jsou zodpovědné za více než polovinu spo-
třeby energie v domácnosti. Tento fakt zatěžuje nejen životní 
prostředí, ale díky stále rostoucím cenám elektřiny i rodinný 
rozpočet. Díky „nasazení“ nových, energeticky nenáročných 
domácích spotřebičů můžete ušetřit nemalou částku – a to po 
celou dobu životnosti spotřebiče. Proto bychom při nákupu 
nového spotřebiče měli velice bedlivě dbát na nízkou spotřebu 
vody a energie.

Právě o těchto standardizovaných hodnotách spotřeby vody 
a energie informuje uživatele počínaje rokem 1995 evropský 
energetický štítek. Technický pokrok mezitím vedl k tomu, že 
většina spotřebičů, které byly zařazeny do nejúspornější třídy 
spotřeby A (resp. u chlazení A+ a A++), byla zdaleka úspor-
nější, než přikazovala mezní hodnota třídy spotřeby A. Napří-
klad vybrané myčky nádobí a automatické pračky Siemens se 
nacházejí ve třídě spotřeby A+++, naše nejúspornější konden-
zační sušičky jsou dokonce o 50 % úspornější, než požaduje třída 
spotřeby energie A.

Tímto ztratil energetický štítek jako pomocník při výběru spo-
třebiče svoji vypovídací hodnotu, a proto volal po změně. Nový 
energetický štítek si ponechal základní rysy grafického ztvár-
nění – sedm barevných pruhů od červené po tmavě zelenou. 
Novinkou je rozšíření tříd spotřeby energie o třídy A+, A++ 
a A+++, veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy a jsou 
jazykově neutrální a pro vybrané produktové skupiny je nově 
povinností uvádět i hlučnost. Změněna je i metodika uvádě-
ní spotřeby vody a energie u automatických praček a myček 
nádobí, kde se nově deklaruje průměrná roční spotřeba vody 
a energie místo spotřeby na jeden prací, resp. mycí cyklus.

Počínaje rokem 2011 je možné ke spotřebičům dodávat nové 
energetické štítky pro chladicí přístroje, automatické pračky 
a myčky nádobí, o 12 měsíců později se stane nový energetický 
štítek povinností. 
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➊   značka / název výrobce, označení modelu
➋ třída spotřeby energie
➌  spotřeba energie kWh/rok (280 mycích cyklů)
➍  hlučnost při akustickém výkonu (dB(A) re 1pW)
➎  počet mycích souprav (standardní náplň)
➏  třída účinnosti sušení
➐  spotřeba vody v l/kWh (280 mycích cyklů)
➑   označení úpravy

➊   značka / název výrobce, označení modelu
➋ třída spotřeby energie
➌  spotřeba energie kWh/rok (měřeno dle norma-

lizovaných podmínek)
➍  hlučnost při akustickém výkonu (dB(A) re 1pW)
➎  celkový objem mrazicích prostorů (prostory 

s hvězdičkovým označením)
➏  celkový objem chladicích prostorů (prostory 

bez hvězdičkového označení)
➐  označení úpravy

➊  značka / název výrobce, označení modelu
➋ třída spotřeby energie
➌  spotřeba energie kWh/rok (220 pracích cyklů)
➍  hlučnost při akustickém výkonu (dB(A) re 1pW) 

během fáze praní a odstřeďování při normali-
zovaném programu bavlna 60 °C/max. náplň

➎ třída účinnosti odstřeďování
➏  maximální náplň
➐  spotřeba vody v l/kWh (220 pracích cyklů)
➑   označení úpravy

Automatické pračky*

Nový energetický štítek pro automatické pračky 
dostál hned tří nových „písmenek“: A+, A++ a A+++ ! 
Spotřebič A+++ spotřebuje o 32 % energie méně než 
spotřebič A, A++ model spotřebuje o 24 % méně než 
A model, A+ model spotřebuje o 13 % méně než model 
v energetické třídě A. Ve spotřebě energie je zohled-
něna i průměrná spotřeba energie v pohotovostním 
režimu. Další změnou je metodika měření spotřeby 
energie, která nesestává jenom z měření spotřeby při 
maximální náplni při teplotě 60 °C, ale nově při teplotě 
60 a 40 °C a s maximální a poloviční náplní. Třída 
účinnosti odstřeďování se na energetickém štítku již 
neuvádí.

Myčky nádobí

Myčky nádobí byly také doplněny o tři nové třídy 
spotřeby: A+, A++ a A+++. Nejúspornější třída spotřeby 
energie A+++ je o 30 % úspornější než A, A++ o 21 % 
a A+ o 11 %. Klasifikace účinnosti mytí se již neuvádí 
a dochází i ke změně počtu průměrných mycích cyklů 
za rok – z 220 na 280. Ve spotřebě energie je zohled-
něna i průměrná spotřeba energie v pohotovostním 
režimu.

Chladicí přístroje

V této komoditě byly současné třídy spotřeby energie 
A+ a A++ rozšířeny ještě o třídu spotřeby A+++. Chla-
dicí přístroj ve třídě spotřeby A++ spotřebuje o 40 % 
méně energie než stejně vybavaný model ve třídě 
spotřeby A. U modelu s deklarovanou třídou spotřeby 
A+++ je úspora oproti A spotřebiči 60 %.
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Věšení prádla je minulostí
 
Automatické pračky a kondenzační sušičky od Siemens. Seznamte se s budoucností. 
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Ví, jak na skvrny! 
antiStain systém od Siemens

První systém na skvrny

Skvrna od trávy, rajčete nebo červeného vína – každá skvrna je 
jiná. Je skvělé, že spotřebiče Siemens dokážou dnes cíleně 
odstraňovat 16 nejhouževnatějších typů skvrn. Díky inovované-
mu systému na odstraňování skvrn se každé skvrně dostane 
správného ošetření. Vysoce moderní technologie Siemens 
využívá na různé druhy skvrn speciálně vyvinuté a vynalézavé 
postupy programu a specifické pohyby pracího bubnu. Prádlo se 
tak podle potřeby pere buď šetrně, nebo naopak intenzivně. Na 
odstraňování skvrn se podílejí aktivně jak jedinečná konstrukce 
pracího bubnu varioSoft, tak i jeho speciálně vytvarované 
asymetrické unašeče. S takovými pomocníky se skvrny odstraní 
bez problémů a bez přidávání speciálních pracích prostředků.

Možnost nastavení i u speciálních programů

Systém na odstraňování skvrn lze nyní využít i u zvláštních 
programů. Všech 16* druhů volitelných funkcí na odstraňování 
skvrn, mezi nimiž jsou také úplně nové funkce na odstraňování 
skvrn od pomerančů a jahod, můžete použít nejen u všech 
standardních pracích programů, ale nyní také u všech zvlášt-
ních programů (kromě programu super 15´ a vlna / ruční 
praní).

pomeranč červené víno vejce

 čokoládakávakosmetika

rajčata tráva dětská výživa krev

 máslo/olejhlína/písekšpinavé onožky pot

jahody

čaj

10 11



U nás se každému kousku prádla 
dostane té nejjemnější péče

Individuální péče: 
varioSoft buben na 1–8 kg

Inovativní koncepce nerezového pracího 
bubnu varioSoft vás ohromí. Spádné 
a ploché strany kapkovitých prolisů 
a cílené proděrování bubnu nejenže 
šetrně a rovnoměrně provlhčí vaše 
prádlo během chvilky, ale prádlo i během 
namáčení bude jemně klouzat jako na 
vzduchovém polštáři. Pohyb bubnu přes 
spádné strany kapkovitých prolisů 
a asymetrických unašečů zajistí při 
normálních pracích programech intenziv-
nější a rychlejší průběh praní – přes 
ploché strany bude jemné prádlo vyprá-
no s tou nejjemnější péčí. 

Tichý a úsporný chod: 
iQdrive motor 

Bezuhlíkový neboli asynchronní iQdrive 
motor u 8kg automatických praček je 
řízený frekvencí. Díky frekvenčnímu 
pohonu nedochází ke tření a obrušování 
uhlíků, a tím opotřebování nejdůležitěj-
ších komponentů v motoru patří minu-
losti. Motor zůstává stále chladný, a tak 
nedochází k energetickým ztrátám díky 
třecí teplotě. Výkonné srdce bije bezuhlí-
kově, tiše, ekonomicky a po dlouhá léta. 

Více komfortu: 
elektromagnetický zámek 
s funkcí re-load

Díky elektromagnetickému zámku 
u předem plněných praček 60 cm můžete 
ihned po dokončení programu vyndat 
prádlo z bubnu. Ale nejen to: i v průběhu 
praní můžete pohodlně přerušit program, 
otevřít dvířka plnicího otvoru a vložit 
zapomenutý kousek anebo vyndat 
červené tričko z várky bílého prádla. Pak 
stačí pouze opět stisknout tlačítko start 
a pračka pokračuje dále v tom momentu, 
kde jste ji přerušili. 

Doživotní záruka proti 
škodám způsobeným vodou: 
aquaStop® 

aquaStop® se zárukou zabrání jakýmkoliv 
škodám způsobeným vodou. Při vypnu-
tém spotřebiči jsou bezpečnostní systé-
my uzamčeny – a vy nepotřebujete 
uzavírat vodovodní kohoutek. Teprve 
tehdy, pokud pračka začíná prát a je 
zapotřebí vody, jsou všechny bezpeč-
nostní ventily otevřeny. V případě, že ze 
spotřebiče nebo z hadice vytéká voda, je 
přívod vody do myčky automaticky 
uzavřen plovákovým spínačem. Za to 
vám ručí po celou dobu životnosti spotře-
biče Siemens. 

Pány spotřeby: 
ecoPerfect

Na druhou stranu spěch neznáte, ale 
chcete šetřit energii, životní prostředí 
a peníze. Stačí pouze aktivovat funkci 
ecoPerfect po zvolení svého pracího 
programu. Tato funkce vám pomůže 
šetřit elektrickou energii bez kompromi-
sů na konečný výsledek. Pokud zvolíte 
funkci ecoPerfect, pračka automaticky 
přizpůsobí průběh pracího cyklu a sníží 
teplotu vody pro vyprání jakéhokoliv 
množství prádla při nízké spotřebě 
energie. ecoPerfect se nejen šetrně 
chová k vašemu prádlu, ale redukuje až 
o 30 % spotřebu elektrické energie. 

Pány svého času: 
speedPerfect

Představte si: jste stále více zaneprázdně-
ni a nemáte dostatek času a elánu na 
praní hor špinavého prádla. Anebo 
pospícháte a nemáte čas čekat, než bude 
prádlo vypráno. Máme pro vás řešení: 
jednoduše aktivujte funkci speedPerfect 
dodatečně k vámi navolenému progra-
mu. Tím automaticky dobu praní zkrátíte 
až o 60 %. To vám ušetří nejen čas, ale 
získáte i výjimečně čisté prádlo při 
jakékoliv náplni.

Méně vibrací, méně hluku: 
antiVibrationDesign

Elegantní struktura bočních stěn auto-
matických praček a kondenzačních 
sušiček na 8 kg a 7 kg není pouhou desig-
novou inovací. antiVibration design nově 
vyvinutých bočních stěn významně 
přispívá ke stabilizaci pračky a znatelně 
redukuje vibrace při praní a odstřeďová-
ní. Díky tomu pracuje pračka velmi tiše 
a bez otřesů a umožňuje i bezproblémo-
vé zabudování do nábytkové stěny. 

  max.

30

re-loadiQdrive

antiVibration
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Nezná „příliš mnoho“ nebo „příliš málo“ vody. 
Pouze „přesně správně“!

V každé situaci přesné množství vody: dokážou automatické pračky řady waterPerfect s inteligentním systémem distribuce vody. 
Nově vylepšená 3D-senzorika se postará o to, aby na základě stupně naplnění a druhu textilie – například bavlna nebo 
syntetika – bylo do bubnu přivedeno to „správné“ množství vody. 

V případě, že použijete příliš mnoho pracího prostředku a v prací lázni se vytvoří velké množství pěny, pračka automaticky přidá 
jeden máchací cyklus navíc. Bezstupňová množstevní automatika přesně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu máchání na základě 
množství prádla v pračce. Kontrola nevyváženosti sleduje co nejpřesněji každé odstřeďování. Pokud zjistí, že prádlo není stejno-
měrně rozloženo, přizpůsobí průběh odstřeďování a odstřeďuje proto trvale s maximálně možným počtem otáček.

Stačí pouze stisknout po dobu 5 sekund tlačítko start po začátku pracího cyklu. Díky aktivní dětské pojistce je vaše pračka 
ochráněna před malýma ručkama či nechtěným přeprogramováním. Další pojistkou pro bezpečnost vaší domácnosti je 
automatické zablokování dvířek v průběhu praní.

Jednoduché dávkování: 
nástavec na tekutý prací prostředek

Díky speciálnímu nástavci na tekutý prací prostředek v komoře 
určené pro hlavní praní docílíte precizního dávkování. Nástavec 
na tekuté prací prostředky neslouží pouze jako informativní 
odměrka, ale zároveň zabraňuje i svévolnému stečení pracího 
prostředku do prostoru pračky. Prací prostředek je vypláchnut 
až při začátku praní, což vám umožňuje nastavit i časovou 
předvolbu. 

Už nikdy žádné nepohodlné čištění: 
automatický proplach komory na tekuté 
prací prostředky 

Komora na prací prostředky je automaticky proplachována 
silným proudem vody. Tím vám odpadá nepříjemné čištění 
komory na prací prostředky od zbytků aviváže či prášku na 
praní. 

Podstatně méně žehlení: díky systému ochrana proti zmačkání®

Prací program na košile/business je ideálním řešení pro váš dokonalý „kancelářský vzhled“. Halenky a košile nejsou nikdy 
silně špinavé, ale měníte je každý den a často perete. Abychom šetřili strukturu vláken a textilie si po dlouhou dobu 
zachovaly své vlastnosti, je doba praní zkrácena a prádlo je odstředěno pouze 400 ot./min. Pak stačí pouze ještě mokré, 
snadno udržovatelné košile vyvěsit.

Dobře, že nyní existuje prací program na 15 min. Program super 15 vypere 2 kg prádla za neuvěřitelných 15 min. – 
hlavní praní, máchání a odstřeďování. Tento program ocení nejen rodiny, ale i sportovci, kteří jsou nuceni své oblíbené 
trikoty prát často, i když jsou jenom lehce zašpiněny.

Dokonalá souhra inovací: waveDrum 

Inovativní struktura bubnu waveDrum oproti tomu zaručí 
optimální navlhčení prádla. Společně s asymetrickými unašeči 
dochází k rychlejšímu namočení prádla a zároveň zaručí 
rovnoměrné rozložení vody a vodní lázně. Tak díky systému 
waterPerfect docílíte při každém pracím cyklu optimální 
spotřeby vody a perfektního výsledku praní. To ale není vše: 
pojem inteligentní systém distribuce vody skrývá i optimální 
péči o různé druhy tkanin, při které bude vaše prádlo během 
mycího procesu zregenerováno a vyhlazeno. O to se postarají 
jemné nopy strukturované do vlnovitého seskupení na vnitřní 
straně bubnu, které dle směru otáčení bubnu vaše prádlo buď 
jemně převalují, anebo – při silnějším zašpinění – intenzivně 
přemisťují. Stejně jako od automobilu i od automatické pračky 
je velmi důležitá akcelerace. Vylepšený motor řady waterPer-
fect má vyšší kroutivý moment, a proto dohromady 
docílí ideálních otáček bubnu pro každý ze speciál-
ních pracích programů. Díky exaktně řízeným 
pohybům bubnu bude vaše prádlo rychleji a efektiv-
něji osvobozeno od skvrn a nečistot.

Jemné dessous jsou hebkým luxusem, se kterým se musí zacházet s velikou opatrností. A právě při jejich praní. S pro-
gramem Dessous od Siemens jde ale nyní vše jednoduše. Díky nízké teplotě a šetrnému odstředění si vaše prádlo 
ponechá delší dobu svůj půvab a dráždivost.

Ví na kapku přesně, kolik vody: waterPerfect

Svůdnost a půvab: program Dessous

Světový rekord! Pouhých 15 min. a budete opět jako ze škatulky: tomu se říká super 15

Pěna a množství: rozpoznání pěny a bezstupňová množstevní automatika

Bezpečí pro vaše prádlo i dítě: elektronická dětská pojistka

Od této chvíle můžete zapomenout na neoblíbené žehlení halenek a košil. Zvolením funkce „ochrana proti zmačkání“ bude 
vaše prádlo šetrně odstředěno, a tím se vyhladí většina záhybů. Ve velkém pracím bubnu je prádlo rovnoměrně rozprostřeno 
a načechrání na konci programu pro vás bude znamenat méně žehlení a více času pro rodinu či záliby.

Program pro každou práci: program na halenky/košile

dětská
pojistka

Helenky/
Košile

ochrana
proti
zmačkání

Současně prát a impregnovat: profesionální čistírna u vás doma

Co bylo dříve možné pouze v profesionálních čistírnách, jde dnes velice lehce i u vás doma. Nejenže program outdoor/ 
/impregnace dokonale vypere a naimpregnuje vaše oblíbené outdoorové oblečení, ale obnoví i jeho jedinečné vlastnos-
ti (prodyšnost a nepromokavost), pro které jste si je tolik oblíbili.
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Ví, jak na skvrny:  
první automatická pračka s antiStain systémem

Přednosti spotřebiče:
•  ví, jak na skvrny: první automatická pračka 

s antiStain systémem
•  varioPerfect – úspora času nebo energie – 

vaše rozhodnutí
•  antiVibration design: více stability a tišší chod spo-

třebiče
• iQdrive: inovativní technologie motoru 
•  aquaStop® se zárukou: doživotní záruka proti škodám 

způsobeným vodou

Programy:
•  speciální programy: Dessous, jeans/tmavé prádlo, 

halenky/košile, super 15 ,́ záclony 30 °C, outdoor/ 
/impregnace, rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

Hodnoty spotřeby:
 ■ třída spotřeby energie: A+++
 ■ spotřeba energie: 189 kWh/rok1)

 ■ spotřeba vody: 10 500 l/rok2) 
 ■ náplň: 1–8 kg
 ■ třída účinnosti odstřeďování: B3)

 ■ počet otáček: 400–1400 ot./min.
 ■ hlučnost praní/odstřeďování: 49/71 dB (A) re 1 pW4)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–8 kg
• počet otáček: 1400–400 ot./min.
• aquaStop® se zárukou
• varioPerfect 
• antiStain systém
• ochrana proti zmačkání
• varioSoft prací buben
• re-load (elektromagnetický zámek)
•  textový LCD-displej v českém jazyce: ukazatel průběhu 

programu, nastavení počtu otáček a teploty, ukazatel 
zbytkového času a časové předvolby

•  touchControl tlačítka: teplota, počet otáček, možnosti, 
změna a meny

• aquaSensor pro optimální výsledky máchání
• senzor naplnění a doporučené dávkování
• nastavení konce praní
• bezstupňová množstevní automatika
• rozpoznání pěny
• dětská pojistka
• akustický signál
• samočisticí komora na prací prostředky
• nástavec pro tekuté prací prostředky
• 32cm plnicí otvor s úhlem otevírání 165°

Rozměry (V × Š × H): 84,2 × 60 × 59 cm

Automatická pračka 
WM 14S795ME

22 990,– Orientační cena v Kč  

iQdrive

Pro jemnou nebo intenzivní pěči o prádlo: 
automatická pračka s varioSoft pracím bubnem

Přednosti spotřebiče:
•  tomu se říká super 15‘: plnohodnotný prací program 

na 15 minut
•  varioPerfect – úspora času nebo energie – 

vaše rozhodnutí
•  antiVibration design: více stability a tišší chod 

spotřebiče
• iQdrive: inovativní technologie motoru 
•  znatelně méně žehlení: speciální program halenky/ 

/košile

Programy:
•  speciální programy: snadno udržovatelné plus, halenky/ 

/košile, super 15 ,́ rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné/ 
/hedvábí

Hodnoty spotřeby:
 ■ třída spotřeby energie: A+++
 ■ spotřeba energie: 189 kWh/rok1)

 ■ spotřeba vody: 10 500 l/rok2) 
 ■ náplň: 1–8 kg
 ■ třída účinnosti odstřeďování: B3)

 ■ počet otáček: 400–1400 ot./min.
 ■ hlučnost praní/odstřeďování: 51/73 dB (A) re 1 pW4)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–8 kg
• počet otáček: 1400–400 ot./min.
•  několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným 

vodou
• ochrana proti zmačkání
• varioSoft prací buben
• re-load (elektromagnetický zámek)
•   velký LED-displej: ukazatel průběhu programu, zvolené 

teploty a počtu otáček, časová předvolba a ukazatel 
zbytkového času, ukazatel přepěnění

•  touchControl tlačítka: start/pauza s re-load funkcí, 
ochrana proti zmačkání, ecoPerfect, speedPerfect, 
nastavení konce praní

• bezstupňová množstevní automatika
• rozpoznání pěny
• dětská pojistka
• akustický signál
• samočisticí komora na prací prostředky
• 32cm plnicí otvor s úhlem otevírání 165°

Rozměry (V × Š × H): 84,2 × 60 × 59 cm

Orientační cena v Kč  17 990,–

Automatická pračka 
WM 14S464DN

1–8

iQdrive

1–8

1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. 
   Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 
2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie.  
   Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 
3) Maximální počet otáček při odstřeďování dosažené u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní
4) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s plnou náplní
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Rychle, nebo úsporně: 
automatická pračka s funkcí varioPerfect

Přednosti spotřebiče:
•  varioPerfect – úspora času nebo energie – 

vaše rozhodnutí
•  rychlé a optimální namáčení prádla: 3D-systém vrchní 

vody
• ideální pro citlivou pokožku: rozpoznání pěny
• znatelně méně žehlení: ochrana proti zmačkání®
•  vysvobodíme vás od profesionálních čistíren: pro-

gram outdoor

Programy:
•  speciální programy: snadno udržovatelné plus, outdoor, 

halenky/košile, super 15 ,́ vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

Hodnoty spotřeby:
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba energie: 197 kWh/rok1)

 ■ spotřeba vody: 10 560 l/rok2) 

 ■ náplň: 1–7 kg
 ■ třída účinnosti odstřeďování: C3)

 ■ počet otáček: 400–1000 ot./min.
 ■ hlučnost praní/odstřeďování: 58/74 dB (A) re 1 pW4)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–7 kg
• počet otáček: 1000–600 ot./min.
•  několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným 

vodou
• ochrana proti zmačkání
• re-load (elektromagnetický zámek)
•  velký LED-displej: ukazatel průběhu programu, zvolené 

teploty a počtu otáček, časová předvolba a ukazatel 
zbytkového času, rozpoznání pěny

•  touchControl tlačítka: teplota, počet otáček, nastavení 
konce praní, start/pauza s re-load funkcí, ochrana proti 
zmačkání, ecoPerfect, speedPerfect

• 3D-systém vrchní vody
• nastavení konce praní
• množstevní automatika
• rozpoznání pěny 
• kontrola nevyváženosti
• akustický signál
• nástavec na tekuté prací prostředky
• dětská pojistka
• 30cm plnicí otvor s úhlem otevírání 180°

Rozměry (V × Š × H): 84,7 × 60 × 59 cm

Orientační cena v Kč  11 990,–

Automatická pračka 
WM 10E465BY

Ví na kapku přesně:
automatická pračka waterPerfect

Přednosti spotřebiče:
•  tomu se říká super 15‘: plnohodnotný prací program 

na 15 minut
•  varioPerfect – úspora času nebo energie – vaše roz-

hodnutí
•  antiVibration design: více stability a tišší chod spo-

třebiče
• waterPerfect: kontrola o každé kapce vody
• waveDrum: inovativní prací buben

Programy:
•  speciální programy: Dessous, jeans/tmavé prádlo, 

halenky/košile, jemné, super 15 ,́ outdoor/impregnace, 
rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné hedvábí

Hodnoty spotřeby:
 ■ třída spotřeby energie: A+++
 ■ spotřeba energie: 174 kWh/rok1)

 ■ spotřeba vody: 8 140 l/rok 2) 
 ■ náplň: 1–7 kg
 ■ třída účinnosti odstřeďování: C3)

 ■ počet otáček: 400–1000 ot./min.
 ■ hlučnost praní/odstřeďování: 54/75 dB (A) re 1 pW4)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–7 kg
• počet otáček: 1000–400 ot./min.
•  několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným 

vodou
• ochrana proti zmačkání
• waveDrum prací buben
• re-load (elektromagnetický zámek)
•  velký LED-displej: ukazatel průběhu programu, zvolené 

teploty a počtu otáček, časová předvolba a ukazatel 
zbytkového času, ukazatel přepěnění

•  touchControl tlačítka: start/pauza s re-load funkcí, 
ochrana proti zmačkání, ecoPerfect, speedPerfect, extra 
máchání, nastavení počtu otáček, teploty a konce praní

• antiVibration design
• bezstupňová množstevní automatika
• rozpoznání pěny
• dětská pojistka
• akustický signál
• samočisticí komora na prací prostředky
• nástavec pro tekuté prací prostředky
• 32cm plnicí otvor s úhlem otevírání 165°

Rozměry (V × Š × H): 84,3 × 59,8 × 59,1 cm

12 990,– Orientační cena v Kč

Automatická pračka
WM 10Q460BY

varioPerfect – úspora času nebo energie – vaše roz

tišší chod spo-

každé kapce vody

: Dessous, jeans/tmavé prádlo, 
halenky/košile, jemné, super 15 ,́ outdoor/impregnace, 
rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné hedvábí

hlučnost praní/odstřeďování: 54/75 dB (A) re 1 pW4)

několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným 

 ukazatel průběhu programu, zvolené 
počtu otáček, časová předvolba a ukazatel 

re-load funkcí, 
ochrana proti zmačkání, ecoPerfect, speedPerfect, extra 
máchání, nastavení počtu otáček, teploty a konce praní

bezstupňová množstevní automatika

samočisticí komora na prací prostředky

1–7 1–7

1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. 
   Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 
2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. 
   Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 
3) Maximální počet otáček při odstřeďování dosažené u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní
4) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s plnou náplní
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Alergie nemá šanci: 
funkce rozpoznání pěny

Přednosti spotřebiče:
•  varioPerfect – úspora času nebo energie – 

 vaše rozhodnutí
•  rychlé a optimální namáčení prádla: 3D-systém vrchní 

vody
• ideální pro citlivou pokožku: rozpoznání pěny
• znatelně méně žehlení: ochrana proti zmačkání®
•  vaše oblíbené kalhoty si ponechají svůj tvar a barvu: 

program jeans

Programy:
•  speciální programy: jeans/tmavé prádlo, super 15 ,́ 

rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

Hodnoty spotřeby:
 ■ třída spotřeby energie: A ++
 ■ spotřeba energie: 197 kWh/rok1)

 ■ spotřeba vody: 10 560 l/rok2) 

 ■ náplň: 1–7 kg
 ■ třída účinnosti odstřeďování: B3)

 ■ počet otáček: 600–1200 ot./min.
 ■ hlučnost praní/odstřeďování: 58/74 dB (A) re 1 pW4)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–7 kg
• počet otáček: 1200–600 ot./min.
•  několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným 

vodou
• ochrana proti zmačkání
• re-load (elektromagnetický zámek)
•  LED-displej: časová předvolba a ukazatel zbytkového 

času, rozpoznání pěny
•  touchControl tlačítka: počet otáček, nastavení konce 

praní, start/pauza s re-load funkcí, ochrana proti zmač-
kání, ecoPerfect, speedPerfect

• 3D-systém vrchní vody
• nastavení konce praní
• množstevní automatika
• rozpoznání pěny
• kontrola nevyváženosti
• akustický signál
• nástavec na tekuté prací prostředky
• dětská pojistka
• 30cm plnicí otvor s úhlem otevírání 180°

Rozměry (V × Š × H): 84,7 × 60 × 59 cm

11 990,– Orientační cena v Kč

Automatická pračka
WM 12E365BY

optimální namáčení prádla: 3D-systém vrchní 

ideální pro citlivou pokožku: rozpoznání pěny
znatelně méně žehlení: ochrana proti zmačkání®
vaše oblíbené kalhoty si ponechají svůj tvar a barvu: 

 jeans/tmavé prádlo, super 15 ,́ 
rychlý/mix, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

hlučnost praní/odstřeďování: 58/74 dB (A) re 1 pW4)

několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným 

ukazatel zbytkového 

počet otáček, nastavení konce 
re-load funkcí, ochrana proti zmač-

úhlem otevírání 180°

1–7

Inteligentní technologie do malé koupelny: 
slimLine pračky s varioSoft bubnem od Siemens

1–6

Přednosti spotřebiče:
•  tomu se říká super 15‘: plnohodnotný prací program na 

15 minut
• varioSoft prací buben: dokonalé péče o prádlo
•  re-load: přerušení programu, kdykoliv budete potřebovat
•  vysvobodíme vás od profesionálních čistíren: program 

outdoor/impregnace

Programy:
•  speciální programy: snadno udržovatelné plus, power-

Wash 60 ,́ mix, outdoor, super 15 ,́ vlna/ruční praní, 
jemné/hedvábí

Hodnoty spotřeby:
 ■ třída spotřeby energie: A+ 
 ■ spotřeba energie: 196 kWh/rok1)

 ■ spotřeba vody: 8 650 l/rok2) 

 ■ náplň: 1–6 kg
 ■ třída účinnosti odstřeďování: C3)

 ■ počet otáček: 400–1000 ot./min.
 ■ hlučnost praní/odstřeďování: 55/74 dB (A) re 1 pW4)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–6kg
• počet otáček: 1000–400 ot./min.
• aquaStop® se zárukou
• ochrana proti zmačkání
• varioSoft prací buben
• re-load (elektromagnetický zámek)
•  velký LED-displej: ukazatel průběhu programu a přepě-

nění, nastavené teploty, otáček, aktivní dětské pojistky, 
zbytkového času v minutách a konec praní

•  touchControl tlačítka: start/pauza s re-load funkcí 
ochrana proti zmačkání, extra máchání, skvrny, bez 
konečného odstředění, nastavení počtu otáček, teploty 
a konce praní

• bezstupňová množstevní automatika
• rozpoznání pěny
• dětská pojistka
• akustický signál
• samočisticí komora na prací prostředky
• 32cm plnicí otvor s úhlem otevírání 165°

Rozměry (V × Š × H): 84,2 × 60 × 47 cm

12 990,– Orientační cena v Kč 

Automatická pračka 
WS 10M341BY

NOVINKA

1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. 
   Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 
2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. 
   Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán. 
3) Maximální počet otáček při odstřeďování dosažené u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní
4) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60 °C s plnou náplní
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Potřebuje pouze vzduch, 
kde ostatní potřebují vodu: 
airCondensation technologie

Věděli jste, že tradiční kombinace pračka/ 
/sušička při fázi sušení spotřebuje 
opravdu mnoho vody? Abychom vlhké 
prádlo zbavili vody, musí být teplý vzduch 
ochlazen ve výměníku. Většina kombina-
cí k tomuto účelu pokaždé použije velké 
množství čerstvé studené vody. Ale to 
neplatí pro novou kombinaci pračka/ 
/sušička WD 14H540 od Siemens! Ta 
ochlazuje teplý vzduch výhradně a pouze 
vzduchem studeným – bez jediné kapky 
vody. Tak ušetří až 40 l vody na každý 
cyklus sušení. A výsledek? Rovnoměrně 
suché a načechrané prádlo při žádné 
spotřebě vody.

Konečně existuje kombinace 
pračka/sušička, která sjed-
notila veškeré výhody nejmo-
dernější automatické pračky 
a kondenzační sušičky. 

K tomu neodmyslitelně patří nejen velký 
výčet standardních a speciálních pracích 
programů, ale i k prádlu velmi šetrný 
prací buben varioSoft na 7 kg. Na druhou 
stranu v útrobách této kombinace 
naleznete velmi úspornou a moderní 
kondenzační sušičku pracující na principu 
chlazení vzduchem, přičemž ostatní 
kombinace potřebují k usušení prádla 
mnoho vody. Mimoto usuší nejenom 
všechny k sušení vhodné textilie, ale 
například i outdoorové oblečení, které 
jste předtím vyprali pomocí outdoor 
pracího programu. Nyní se již nikdo 
nemusí vzdát komfortu – zda jste jedno-
členná domácnost nebo majitel velmi 
malé koupelny.

To je možné pouze s jednou kombinací 
pračka/sušička: kombinace WD 14H540 
se postará o „nonstop“ praní a sušení 
v jednom pracím cyklu. Vložte zkrátka 
prádlo do bubnu, zapněte a „dopřejte si 
chvilku pohody“. Pak stačí pouze vyjmout 
čisté a suché prádlo – pohodlněji to 
nejde.

První sušička, která umí i prát. Více komfortu: 
elektromagnetický zámek 
s funkcí re-load

Díky elektromagnetickému zámku 
u předem plněných praček 60 cm můžete 
ihned po dokončení programu vyndat 
prádlo z bubnu. Ale nejen to: i v průběhu 
praní můžete pohodlně přerušit program, 
otevřít dvířka plnicího otvoru a vložit 
zapomenutý kousek anebo vyndat 
červené tričko z várky bílého prádla. Pak 
stačí pouze opět stisknout tlačítko start 
a pračka pokračuje dále v tom momentu, 
kde jste ji přerušili. 

Doživotní záruka proti 
škodám způsobeným vodou: 
aquaStop® 

aquaStop® se zárukou zabrání jakýmkoliv 
škodám způsobeným vodou. Při vypnu-
tém spotřebiči jsou bezpečnostní systé-
my uzamčeny – a vy nepotřebujete 
uzavírat vodovodní kohoutek. Teprve 
tehdy, pokud pračka začíná prát a je 
zapotřebí vody, jsou všechny bezpeč-
nostní ventily otevřeny. V případě, že ze 
spotřebiče nebo z hadice vytéká voda, je 
přívod vody do myčky automaticky 
uzavřen plovákovým spínačem. Za to 
vám ručí po celou dobu životnosti spotře-
biče Siemens. 

re-load
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Suší šetrně a přesně: autoDry

Opět jinak než klasické kombinace pračka/sušička disponuje nová kombinace WD 14H540 mnohem větším 
počtem teplotních a vlhkostních senzorů. Výsledkem je možnost precizního měření a řízení teploty a vlhkosti, 
a proto inovativní funkce autoDry zamezí přehřátí prádla nebo jeho nerovnoměrnému sušení. autoDry nejen 
chrání vaše prádlo před přesušením, ale díky přesné odezvě na výsledky měření šetří i váš čas strávený žehlením 
a snižuje spotřebu energie. 

Automatický proplach pro konstantní spotřebu energie: samočisticí kondenzátor

Každá kombinace pračka/sušička má svůj vlastní kodenzátor. Ale kombinace WD 14H540 si jej umí i sama vyčistit. 
Zatímco jste museli dříve kondenzátor pravidelně čistit, čistí se kondenzátor nyní při každém sušení sám, auto-
maticky a intenzivně. A to dokonce hned několikrát. Výsledek je patrný na první pohled: kondenzátor 
bez vláken z prádla si tak zachovává trvale maximální účinnost. A proto zůstává také spotřeba energie 
po celou dobu životnosti spotřebiče trvale nízká. Mimořádně nízká.

Individuální péče o prádlo: 
varioSoft buben

Inovativní koncepce nerezového pracího bubnu varioSoft vás 
ohromí. Spádné a ploché strany kapkovitých prolisů a cílené 
proděrování bubnu nejenže šetrně a rovnoměrně provlhčí vaše 
prádlo během chvilky. Pohyb bubnu přes spádné strany kapkovi-
tých prolisů a asymetrických unašečů zajistí při normál-
ních pracích programech intenzivnější a rychlejší 
průběh praní – přes ploché strany bude jemné prádlo 
vypráno s tou nejjemnější péčí.

Ví, jak na skvrny

Skvrna od trávy, rajčete nebo červeného vína – každá skvrna je jiná. Je skvělé, že nová kombinace WD 14H540 
dokáže cíleně odstranit šest nejhouževnatějších typů skvrn (krev, kosmetika, káva, rajčata, tráva a červené víno). 
Vysoce moderní technologie Siemens využívá na různé druhy skvrn speciálně vyvinuté a vynalézavé postupy 
programu a specifické pohyby pracího bubnu. Prádlo se tak podle potřeby pere buď šetrně, nebo naopak inten-
zivně. Na odstraňování skvrn se podílejí aktivně jak jedinečná konstrukce pracího bubnu varioSoft, tak 
i jeho speciálně vytvarované asymetrické unašeče. S takovými pomocníky se skvrny odstraní bez 
problémů a bez přidávání speciálních pracích prostředků.

Individuální péče o vaše finance: třída spotřeby energie A

Nižší spotřeba energie, ohromující spotřeba vody, inovativní péče o prádlo a vděčné životní prostředí. 
To je odpověď nového modelu WD 14H540 s neuvěřtelnou třídou spotřeby energie A při praní a sušení.

Nejúspornější ve svém okolí: 
praní a sušení ve třídě spotřeby A

Přednosti spotřebiče:
•  airCondensation technologie: sušení pomocí vzduchu
• konstantní spotřeba energie: selfCleaning condenser
• ochrana vašeho prádla: autoDry
• non-stop prát a sušit: program na 4 kg prádla

Programy:
•  speciální programy pračka: mix, outdoor/impregnace, 

super 15 ,́ vlna/ruční praní, jemné hedvábí, antiStain 
systém (krev, kosmetika, káva, rajčata, tráva a červené 
víno), speedPerferct, ecoPerfect

•  speciální programy sušička: autoDry, časové progra-
my (sušení k žehlení, suché plus, suché do skříně)

Energetický štítek:
 ■ A –30 % / B (praní)
 ■ A/B (praní+sušení)

Hodnoty spotřeby:
 ■ praní: 57 l vody / 0,91 kWh el. energie
 ■ praní + sušení: 57 l vody / 4,76 kWh el. energie

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–7 kg (praní), 1–4 kg (praní + sušení)
• počet otáček: 1400–400 ot./min.
• aquaStop® se zárukou
• ochrana proti zmačkání
• varioSoft prací buben
• re-load (elektromagnetický zámek)
•  velký LED-displej: ukazatel průběhu programu zbytko-

vého času, nastavení teploty, počtu otáček, časové před-
volby a aktivní dětské pojistky, přepěnění

•  touchControl tlačítka: teplota, počet otáček, možnosti, 
změna

• doporučené dávkování
• nastavení konce praní
• bezstupňová množstevní automatika
• rozpoznání pěny
• dětská pojistka
• akustický signál
• airCondensation technologie – sušení bez vody
•  selfCleaning condenser – automatické proplachování 

kondezátoru
• autoDry systém – automatické sušení
• hlučnost praní/odstřeďování: 46/73/59 dB
• 32cm plnicí otvor s úhlem otevírání 165°

Rozměry (V × Š × H): 84,2 × 60 × 59 cm

Orientační cena v Kč 29 990,–

Kombinace pračka/sušička 
WD 14H540

samočistící
kondenzátor

NOVINKA
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 Počet sušicích cyklů 5 10 15 20

Label

Sušička ve třídě 
spotřeby A, u které 
se nečistí kondenzátor

Siemens blueTherm  
se samočisticím kondenzátorem

D

A

B

C

Nejlepší v úspornosti ve své třídě 
na světě: blueTherm

Sušičku s tepelným čerpadlem WT 46W592
od Siemens lze jako jedinou označit za 
mistra světa v energetické úspornosti ve 
svém oboru. Proč? Protože v mezinárod-
ním srovnání zůstává ve své spotřebě 
energie daleko pod mezní hodnotou 
danou pro třídu energetické účinnosti A. 
Je dokonce až o 30 % úspornější než jiné 
sušičky s tepelným čerpadlem. A to je 
skutečně světový rekord.

Jediná sušička prádla, která se 
dokáže sama umýt

Všechny kondenzační sušičky prádla jsou 
vybaveny kondenzátorem, ale pouze 
jediná sušička ho dokáže také sama 
čistit. Tak sušička prádla získává ještě 
více přízně svých majitelů. Zatímco dříve 
museli kondenzátor pravidelně čistit, 
čistí se kondenzátor nyní při každém 
sušení automaticky a intenzivně. A to 
dokonce hned několikrát. Výsledek je 
patrný na první pohled: kondenzátor bez 
vláken z prádla si tak zachovává trvale 
maximální účinnost. A proto zůstává 
také spotřeba energie po celou 
dobu životnosti spotřebiče 
trvale nízká. Mimořádně nízká.

Jedinečná vlastnost: 
až o 50 % úspornější

Svou nízkou spotřebou energie se 
sušička WT 46W592 stává vzorem 
energetické účinnosti. Svým maximálně
účinným využitím energie ušetří ve 
srovnání s běžnými kondenzačními 
sušičkami třídy energetické účinnosti B
až 60 % spotřeby energie. Z toho bude 
mít užitek nejen naše životní prostředí, 
ale jistě se zaraduje i sám majitel 
sušičky. Vždyť takovým 
způsobem se sníží i jeho 
náklady na energii.

Energeticky úsporná není, 
jen když je nová, ale stále

Můžete se spolehnout na to, že sušička 
WT 46W592 si udrží nízké hodnoty 
spotřeby trvale. Po celou dobu životnos-
ti spotřebiče. Aby toho sušička dosáhla, 
nešetřilo se na jejím vybavení vysoce 
moderní technologií jedinečného 
automatického samočištění kondenzáto-
ru. Kondenzátor se při každém sušení 
prádla několikrát sám čistí. Vždyť pouze 
kondenzátor dokonale zbavený uvolně-
ných vláken z prádla může pracovat tak 
vytrvale a tak energeticky 
úsporně.

samočistící
kondenzátor

konstatní
spotřeba

Nejúspornější sušička na světě.
A tak úsporná také zůstane
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Tomu se říká super: 
superrychlý sušicí program na 40 min.

Až 2,5 kg čistostoskvoucího prádla je díky optimální-
mu průběhu teploty a vhodně přizpůsobené ochlazo-
vací fázi usušené za pouhých 40 minut.

Dokonalá péče o vaše oblečení na sport 
a turistiku: program Outdoor

Vaše outdoorové oblečení si zaslouží optimální praní. 
Zvláště moderní mikrovlákna, prodyšné, ale vodě 
odolné membránové textilie a choulostivé švy vyžadují 
speciální péči. Pro program Outdoor to není vůbec 
žádný problém: jachtařská větrovka, tričko na běhání 
nebo kalhoty na snowboard se tímto progra-
mem usuší mimořádně šetrně a zachovají si 
své speciální vlastnosti jako např. prodyš-
nost.

Svůdnost a půvab: 
sušicí program Dessous

Jemné dessous (krajkové či jemné spodní prádlo) jsou 
hebkým luxusem, se kterým se musí zacházet s velikou 
opatrností. A právě při jejich sušení. S programem 
Dessous od Siemens jde ale nyní vše jednoduše. Díky 
nízké teplotě a šetrnému pohybu softDry bubnu si 
vaše prádlo ponechá delší dobu svůj půvab a dráždi-
vost.

Sušení od kašmíru až po boty: 
inovativní koš

Sušicí koš od Siemens je konstruován pro velmi 
choulostivé materiály a jde velmi pohodlně umístit do 
bubnu. Váš oblíbený svetr tak můžete bez problémů 
vložit a sušit – bez zbytečného mechanického poškoze-
ní vláken. I sportovní obuv, která je převážně ze 
syntetických materiálů, se v tomto koši dokonale
a rychle usuší.

Neobyčejně šetrný a jemný způsob sušení: 
softDry systém

Koncepce bubnu kondenzačních sušiček Siemens 
zaručí profesionální, šetrné a rovnoměrné usušení 
vašeho prádla. Díky velkému objemu bubnu (112 l), 
novým asymetrickým unašečům a elipsovité struktuře 
je prádlo dokonale provzdušňováno a načechráváno 
během celého procesu sušení.

Na každý 
druh prádla, 
ten správný 
program

Mistr světa v energetické úspoře:
systém tepelného čerpadla od Siemens

Přednosti spotřebiče: 
•  mistr světa v energetické úspornosti: 

systém sušení pomocí tepelného čerpadla
•  jediná sušička prádla, která se dokáže umýt sama: 

systém samočisticího kondenzátoru
•  energeticky úsporná po celou dobu životnosti: 

kondenzátor si zachovává trvale maximální účinnost

Programy:
• senzorově řízené programy
• časově řízené programy
•  speciální programy: mix, outdoor, sušení v koši, 

super 40 ,́ halenky/košile, teplý časový program, stude-
ný časový program

Energetický štítek:
 ■ A (–50 %*****)

Hodnoty spotřeby:
 ■  normovaný program, 7 kg: bavlna, suché do skříně 
1,45 kWh/128 min. (1400 ot./min.) 
1,68 kWh/149 min. (1000 ot./min.)

Komfort a bezpečnost:
• náplň: 1–7 kg
• velký nerezový buben (112 l)
• systém sušení softDry
• asymetrické softDry unašeče
•  plně elektronická regulace senzorových, časových 

a speciálních sušicích programů
• samočisticí kondenzátor
•  touchControl tlačítka: start/stop, šetrné/superšetrné, 

ochrana proti zmačkání, menu, změna
•  LCD-displej: ukazatel zbytkového času a průběhu 

programu, nastavení časové předvolby, upozornění 
(vyprázdnit nádržku, vyčistit filtr)

• LED-osvětlený sušicí buben
• koš na sušení vlny a obuvi
• ochrana proti zmačkání na konci programu, max. 120 min.
• duoTronic
•  antiVibration design: více stability a tišší chod 

spotřebiče
•  dětská pojistka – proti otevření spotřebiče a proti pře-

programování
• akustický signál ukončení programu
• skleněná dvířka – závěs dveří vpravo, nelze změnit
• hlučnost: 65 dB

Rozměry (V × Š × H): 84,2 × 59,8 × 62,5 cm

Orientační cena v Kč 24 990,–

Kondenzační sušička 
WT 46W592 blueTherm

 ***** o 50 % úspornější (pouze 0,23 kWh/kg) než kondenzační 
sušičky ve třídě spotřeby A (0,48 kWh/kg)

choulostivé švy vyžadují 

-

konstatní
spotřeba
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V našich myčkách nádobí 
se skrývá něco víc 
než jen čisté nádobí
 
 Myčky nádobí od Siemens. Seznamte se s budoucností. 
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V myčkách Siemens je mnohem víc 
než jen čisté nádobí

Vynikající výsledky – nejen v čistotě: 
A++

Zásluhou nejmodernější senzorové technologie 
a dalších nově vyvinutých řešení ušetří myčky nádobí 
speedMatic hodně vody a elektrické energie. Proto jsou 
nositeli energetického štítku A++, který označuje jednu 
z nejlepších energetických účinností a vynikající 
účinnost sušení.

Záruka na škody způsobené vodou 
po celou dobu životnosti myčky: 
aquaStop®

Bezpečnostní systém aquaStop® zabraňuje jakýmkoliv 
škodám způsobeným vodou – ať už v přívodní hadici, 
nebo vinou netěsnosti ve vlastním spotřebiči. Za tuto 
spolehlivou bezpečnost ručí Siemens po celou dobu 
životnosti myčky nádobí.

Ani kapka: 
speciální funkce extra sušení

Pokud v domácnosti používáte často nádobí z umělé 
hmoty, je pro vás speciální funkce extra sušení nepo-
stradatelným pomocníkem. Funkce extra sušení 
používá vyšší teplotu během procesu a automaticky 
prodlouží fázi sušení. Tak bude každý kus plastového 
nádobí optimálně usušeno a při vyndávání čistého 
nádobí již nedojde k nepříjemnému „namočení“ 
ostatních kusů nádobí.

Z nuly „načisto“: 
TurboSpeed 20min.

Kdo by to neznal: oslava je v plném proudu a čistého 
nádobí ubývá. Standardní program trvá okolo dvou 
hodin a tak dlouho hladoví a žízniví hosté čekat 
nechtějí. Pro tento případ je zde nový mycí program 
TurboSpeed 20min. Tento užitečnýpomocník probíhá 
ve dvou fázích: nejprve po zapnutí myčky se voda 
v zásobníku během pouhých 25 min. předehřeje a po 
předehřátí můžete naskládat do myčky své nádobí 
a spustit program. Jelikož myčka okamžitě pracuje 
s vodou o teplotě 65 °C, trvá 20 min., než budou vaše 
skleničky od vína, talířky od dezertů či 
plastové misky dokonale čisté. 

Rozvine plně sílu mycího prostředku:
dávkovací asistent

Mycí tableta vypadne z přihrádky na mycí prostředek 
přímo do malé záchytné misky vpředu na vrchním koši 
na nádobí. Cílený proud vody rozpustí tabletu kontrolo-
vaně a rychle. Mycí prostředek se rozdělí stejnoměrně po 
celém vnitřku myčky, a tak dosáhnete vždy optimálního 
výsledku mytí. I s dávkovacím asistentem můžete 
samozřejmě nadále používat práškové a gelové mycí 
prostředky.

Nové energetické štítky:
hodnoty spotřeby

1) roční spotřeba energie v kWh na základě 280 stan-
dardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) 
a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. 
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používá-
ní spotřebiče
2) roční spotřeba vody v litrech na základě 280 stan-
dardních mycích cyklech. Skutečná spotřeba vody 
závisí na způsobu používání spotřebiče
3) třída účinnosti sušení na základě stupnice od G 
(nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost)

Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ 
Eco 50 °C. Tento program je vhodný pro mytí běžně 
znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program 
z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.

Optimální výsledek mytí jediným 
stiskem tlačítka: automatický program 
auto 45–65 °C

Automatické myčky nádobí Siemens dosahují pomocí 
nejmodernější senzorové technologie dokonalé čistoty 
nádobí – bez jakýchkoliv „programových kouzel“. Po 
stisknutí speciálního automatického tlačítka auto 
45–65 °C zkontroluje aquaSenzor znečištění vody 
a stanoví množství napouštěné vody a časový okamžik, 
kdy se napustí, a také teplotu mytí, aby 
nádobí bylo v co nejkratší době dokonale 
umyté.

Jak umýt jen pár kousků nádobí: 
speciální funkce ½náplň

Když už jsou hosté u vás na návštěvě, může se stát, že 
vám budou najednou chybět další sklenice a šálky. 
V takovém případě je dobré, když nemusíte čekat, až 
bude myčka plná. Stiskněte zkrátka tlačítko na ½náplň 
a nádobí se hned může začít plnou silou mýt – a spo-
třeba vody a energie bude přitom podstatně nižší 
a doba mytí kratší.

Neztrácet čas: 
rychlý program 45 °C

Pomocí rychlého programu při teplotě 45 °C umyjete 
špinavé nádobí za pouhých 29 minut. To není jen 
extrémní rychlost. Výsledkem je zároveň také extrémní 
čistota. Při poloviční náplni nádobí docílíte i při tomto 
rekordním čase výsledku mytí třídy A. Mycí program 
rychlý 45 °C pracuje bez konečné fáze sušení.

Mistr ve spotřebě vody: 
6,5 litru

Nyní těží Siemens více výkonu z každého litru vody, 
a to díky novým myčkám nádobí ecoStar pomocí inova-
tivního a úsporného managementu vody. Díky inteli-
gentnímu systému úschovy vody může voda rozvinout 
svoji plnou sílu. Tak získáte i přes neuvěřitelnou 
spotřebu vody – pouhých 6,5 litru – prvotřídní výsle-
dek mytí a nízkou spotřebu energie.

Dvojnásobně rychlé mytí a sušení: 
speciální funkce varioSpeed

Proč byste měli čekat dlouho na čisté nádobí, když je 
můžete umýt dvojnásobně rychle? Zvolte požadovaný 
program a potom stiskněte navíc ještě tlačítko vario-
Speed. A doba mytí se rázem zkrátí až o 50 %*. Polovič-
ní doba se ihned objeví na ukazateli zbytkového času. 
Potom vás očekává vždy optimální výsledek mytí: vaše 
nádobí bude dokonale umyté – a zároveň suché. 
Funkcí varioSpeed jsou vybaveny i myčky 
o šířce 45 cm.

*Neplatí pro předmytí a rychlý program.

Zabrání teplotním šokům a ochrání 
dekor vašeho nádobí: výměník tepla

Systém výměníku tepla se stará o šetrný průběh 
teploty a zabraňuje tepelným šokům tím, že se mezi 
jednotlivými kroky mycího programu nedostane na 
horké nádoby žádná studená voda z vodovodu. 
Sklenice se umyjí hygienicky a budou se třpytit. Nádobí 
se totiž suší bez přívodu znečištěného venkovního 
vzduchu. Ušetří se tak dokonce i elektrický proud, 
protože se využívá energie ohřátého mycího roztoku 
z následujícího mycího cyklu. Netvoří se proto ani 
žádná oblaka páry při otevírání dvířek po ukončení 
programu.

náplň dávkovací
asistent

automatický
program

6,5 l

voda
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Ohromující flexibilita: 
systém košů od Siemens

Třetí úroveň prostoru: 
příborová zásuvka vario

Příborová zásuvka vario představuje dodatečnou úroveň na vkládání dalšího 
nádobí. Na rozdíl od běžných zásuvek na příbory umožňuje její speciální tvar 
nejen umístění příborů, ale také sběraček, salátových příborů a dokonce 
i malého nádobí, jako jsou například šálky na espresso. A jelikož se tak ve 
spodním koši nemusí nechávat místo na koš na příbory, vejde se tam nyní až 
14 jídelních souprav.

Maximální flexibilita na hrnce, nádobí, 
sklenice a příbory: koše varioFlexPlus

Nově vyvinuté koše na nádobí umožňují neobyčejně 
pohodlné a maximálně flexibilní vkládání nádobí do 
vrchního a spodního koše. Zásluhou nových opěrek 
na sklenice tak lze například ve spodním koši bezpeč-
ně umístit až 12 vinných sklenic a ve vrchním koši až 
6 vinných sklenic. Kromě toho lze nyní ve vrchním 
i spodním koši sklopit až 6 řad trnů pro bezpečné 
a pohodlné umístění hrnců a pánví. A jelikož se 
hloubka koše zvětšila o 4 cm, vejde se do něho místo 
dřívějších 12 jídelních souprav celých 14. A v kombi-
naci s příborovou zásuvkouVario dokonce 14 jídelních 
souprav. Také koš na příbory získal na objemu a díky 
jeho konstrukci ho lze libovolně umístit ve spodním 
koši na nádobí. Úchytná madla na vrchním a spodním 
koši usnadňují jejich vysunutí.

Snadná změna výšky – i při plném zatížení: 
trojnásobný systém rackMatic s plným výjezdem

Abyste mohli do myčky vložit velké množství nádobí, můžete 
u vrchního koše nastavit pomocí systému rackMatic tři různé 
výšky. A to i při plném zatížení nádobím. Stiskněte příslušné páčky 
po stranách vrchního koše a koš se ihned spustí dolů. Když chcete 
koš znovu přesunout do vyšší polohy, opatrně ho po obou stra-
nách zvedněte. Tak se kromě běžného nádobí, příborů a sklenic 
vejdou do obou košů i velké hrnce a talíře.

příborová
zásuvkaVario
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Přednosti spotřebiče:
• šetrné sušení a ochrana dekoru: výměník tepla
• ecoStar: spotřeba 6,5 litrů vody
•  cílené využití a rozpuštění mycího prostředku: 

dávkovací asistent
•  mnoho místa pro mnoho nádobí: příborová zásuvka 

vario

Mycí programy:
•  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 

TurboSpeed 20min., předmytí
• speciální funkce: varioSpeed, ½náplň, extra sušení

Hodnoty spotřeby:
 ■ kapacita: 13 jídelních souprav
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 262 kWh/rok 1)

 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,92 kWh
 ■  spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 
v zapnutém stavu: 0,1 W/0,1 W

 ■ spotřeba vody: 1 820 l/rok 2)

 ■ spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 6,5 l
 ■ třída účinnost sušení: A 3)

 ■ doba trvání programu Eco 50 °C: 180 min.
 ■ trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min.
 ■ hlučnost: 46 dB(A) re 1pW

Komfort a bezpečnost:
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• výměník tepla
• auto 3in1
• dávkovací asistent
• speedMatic hydraulický systém
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
•  displej: ukazatel zbytkového času v minutách, nastavení 

časové předvolby 1–24 hod., ukazatel průběhu 
programu

• elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
•  stříbrné varioFlex koše: sklopné trny v dolním koši 2x, 

v horním koši 2x, sklopné etažéry na hrnečky a nože
• příborová zásuvka vario
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás. rackMatic
•  2nás. dětská pojistka: elektronická blokace tlačítek / 

/ zamezení otevření spotřebiče
• servo-zámek
• nerezové dveře s povrchem antiFinger print
• možnost podstavby

Rozměry (V × Š × H): 85 × 60 × 60 cm

14 990,– Orientační cena v Kč

Myčka nádobí ecoStar 
SN 25M888EU nerez

Mistrovské výkony: 
ecoStar speedMatic myčky nádobí

6,5 l

voda příborová
zásuvkaVario

Designový koncert do každé kuchyně:
myčka nádobí speedMatic

Přednosti spotřebiče:
• šetrné sušení a ochrana dekoru: výměník tepla
• dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed
•  cílené využití a rozpuštění mycího prostředku: 

dávkovací asistent
• precizně určuje průběh mytí: aquaSenzor II

Mycí programy:
•  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, 

Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• speciální funkce: varioSpeed, ½náplň

Hodnoty spotřeby:
 ■ kapacita: 13 jídelních souprav
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 262 kWh/rok 1)

 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,92 kWh
 ■  spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 
v zapnutém stavu: 0,1 W/0,1 W

 ■ spotřeba vody: 2 800 l/rok 2)

 ■ spotřeba vody v programu Eco 50°C: 10 l
 ■ třída účinnost sušení: A 3)

 ■ doba trvání programu Eco 50°C: 175 min.
 ■ trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min.
 ■ hlučnost: 46 dB(A) re 1pW

Komfort a bezpečnost:
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• výměník tepla
• auto 3in1
• dávkovací asistent
• speedMatic hydraulický systém
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• systém šetrného mytí skla
•  displej: ukazatel zbytkového času v minutách, nastavení 

 časové předvolby 1–24 hod., ukazatel průběhu programu
• elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
•  stříbrné varioFlex koše: sklopné trny v dolním koši 4x, 

v horním koši 2x, sklopné etažéry na hrnečky a nože
•  výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás. rackMatic
•  2nás. dětská pojistka: elektronická blokace tlačítek / 

/ zamezení otevření spotřebiče
• servo-zámek
• nerezové dveře s povrchem antiFinger print
• možnost podstavby

Rozměry (V × Š × H): 85 × 60 × 60 cm

Myčka nádobí speedMatic
SN 25M837EU nerez

Orientační cena v Kč 13 990,– 

10 l

voda
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Přednosti spotřebiče:
• dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed
•  cílené využití a rozpuštění mycího prostředku: 

dávkovací asistent
• precizně určuje průběh mytí: aquaSenzor III

Mycí programy:
•  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, 

Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• speciální funkce: varioSpeed

Hodnoty spotřeby:
 ■ kapacita: 12 jídelních souprav
 ■ třída spotřeby energie: A+
 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 290 kWh/rok 1)

 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 1,02 kWh
 ■  spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 
v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W

 ■ spotřeba vody: 3 360 l/rok 2)

 ■ spotřeba vodyv programu Eco 50 °C: 12 l
 ■ třída účinnost sušení: A 3)

 ■ doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
 ■ trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min.
 ■ hlučnost: 46 dB(A) re 1pW

Komfort a bezpečnost:
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• auto 3in1
• dávkovací asistent
• speedMatic hydraulický systém
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
•  displej: ukazatel zbytkového času v minutách, nastavení 

časové předvolby 1–24 hod., ukazatel průběhu pro-
gramu

• elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
•  stříbrné vario koše: sklopné trny v dolním koši 2x, 

v horním koši 2x
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás. rackMatic
•  2nás. dětská pojistka: elektronická blokace tlačítek / 

/ zamezení otevření spotřebiče
• servo-zámek
• možnost podstavby

Rozměry (V × Š × H): 85 × 60 × 60 cm

Orientační cena v Kč 11 990,–

Myčka nádobí speedMatic
SN 25M205EU bílá

Inovace a energetická nenáročnost:
myčky nádobí speedMatic

13 990,– 
Orientační cena v Kč

Přednosti spotřebiče:
• šetrné sušení a ochrana dekoru: výměník tepla
• dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed
•  cílené využití a rozpuštění mycího prostředku: 

dávkovací asistent
•  mnoho místa pro mnoho nádobí: 

příborová zásuvka vario

Mycí programy:
•  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, 

Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• speciální funkce: varioSpeed, ½náplň

Hodnoty spotřeby:
 ■ kapacita: 14 jídelních souprav
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 266 kWh/rok 1)

 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,93 kWh
 ■  spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 
v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W

 ■ spotřeba vody: 2 800 l/rok 2)

 ■ spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 10 l
 ■ třída účinnost sušení: A 3)

 ■ doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
 ■ trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min.
 ■ hlučnost: 46 dB(A) re 1pW

Komfort a bezpečnost:
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• výměník tepla
• auto 3in1
• dávkovací asistent
• speedMatic hydraulický systém
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
•  displej: ukazatel zbytkového času v minutách, nastavení 

časové předvolby 1–24 hod., ukazatel průběhu pro-
gramu

• elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
•  stříbrné varioFlex koše: sklopné trny v dolním koši 4x, 

v horním koši 2x, sklopné etažéry na hrnečky a nože
• příborová zásuvka vario
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás. rackMatic
•  2nás. dětská pojistka: elektronická blokace tlačítek / 

/ zamezení otevření spotřebiče
• servo-zámek
• možnost podstavby

Rozměry (V × Š × H): 85 × 60 × 60 cm

Myčka nádobí speedMatic 
SN 25M287EU bílá

příborová
zásuvkaVario

10 l

voda

12 l

voda
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Maximum z každé kapky 
vody, maximum z každého 
centimetru místa

Když máte něčeho málo, o to více si toho 
ceníte. Jako například místa v malých 
kuchyních. Když budete efektivně 
využívat svých možností – např. používá-
ním nové 45cm myčky Siemens – můžete 
hodně získat. Není to pouze šířka 45 cm, 
která předurčuje náš inovativní přístroj 
do kuchyní s malými prostorovými 
možnostmi. Je to také splnění nejvyšších 
požadavků na výkon.

Všechny modely speedMatic 45 cm jsou 
vybaveny nově vyvinutým ostřikovacím 
ramenem duoPower, programem vario-
Speed a mnohé z nich mají navíc příboro-
vou zásuvku vario. A co se efektivity 
týče, nejenže se příkladně řadí do třídy 
spotřeby energie A++, ale navíc jsou 
velikány ve své třídě – 10 standardních 
jídelních souprav a pouze 9 litrů vody za 
cyklus. Přesvědčte se sami, jak nové  
45cm myčky šetří místem, energiemi 
a odměňte se nejnovějšími technologie-
mi Siemens, které zaručují pohodlnou 
obsluhu a optimální výsledky čištění.

DuoPower

Siemens vyvinul jako první na světě systém ostřikova-
cího ramene se dvěma ostřikovacími hlavami. Dvě 
ostřikovací hlavy v horním koši zaručují optimální 
cirkulaci vody do všech míst koše. Na každém centime-
tru může být garantovaný perfektní účinek mytí, a to 
i v horním koši, který je nyní o 4 cm hlubší.

Náš nejmenší 
velikán

IQdrivemotor – efektivní, robustní 
a tichý

Tento inovativní iQdrive motor je tišší, výkonnější 
a úspornější. Ať už se rozhodnete pro nižší spotřebu 
energie, ale požadujete stejný výkon nebo chcete 
využívat kratší mycí cyklus, abyste docílili optimálních 
mycích výsledků nebo požadujete vyšší čisticí výkon – 
to vše není problém pro náš nový vysoce výkonný 
iQdrive motor, který je poháněn inovativní magnetic-
kou technologií. Na rozdíl od konvenčních motorů zde 
nedochází k obrušování uhlíků, které způsobují hluk 
a vibrace.

Překvapivé výsledky – nejen v mytí:
Třída spotřeby energie A++

Díky nejnovější senzorové technologii a dalším
inovativním řešením ušetří myčky speedMatic
nejen mnoho vody, ale navíc se spotřebou
energie 0,75 kWh ušetří také mnoho energie.
Svým vynikajícím výkonem a spotřebou se
mnohé myčky řady speedMatic 45 cm řadí do
energetické třídy A++.

Příborová zásuvka vario

Teleskopická přihrádka na příbory slouží jako další 
úroveň pro odkládání nádobí a zaručí vám
větší komfort. Je to ideální místo pro ukládání 
příborů, menších kuchyňských potřeb či espresso 
šálků. Získejte větší flexibilitu a místo až pro 10 jídel-
ních souprav!

iQdrive

příborová
zásuvkaVario
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Designový koncert do malé kuchyně:
myčka nádobí 45 cm od Siemens

9 l

voda příborová
zásuvkaVario

Přednosti spotřebiče:
• šetrné sušení a ochrana dekoru: výměník tepla
• dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed
•  cílené využití a rozpuštění mycího prostředku: 

dávkovací asistent
•  mnoho místa pro mnoho nádobí: příborová zásuvka 

vario

Mycí programy:
•  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 

rychlý 45 °C, předmytí
• speciální funkce: varioSpeed

Hodnoty spotřeby:
 ■ kapacita: 10 jídelních souprav
 ■ třída spotřeby energie: A+
 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 237 kWh/rok 1)

 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 0,84 kWh
 ■  spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 
v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W

 ■ spotřeba vody: 2 520 l/rok 2)

 ■ spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 9 l
 ■ třída účinnost sušení: A 3)

 ■  doba trvání programu Eco 50 °C: 170 min.
 ■ trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min.
 ■ hlučnost: 44 dB(A) re 1pW

Komfort a bezpečnost:
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• výměník tepla
• auto 3in1
• dávkovací asistent
• speedMatic hydraulický systém
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
•  displej: ukazatel zbytkového času v minutách, nastavení 

časové předvolby 1–24 hod., ukazatel průběhu programu
• elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
•  stříbrné varioFlex koše: sklopné trny v dolním koši 2x, 

v horním koši 2x, sklopné etažéry na hrnečky a nože
• příborová zásuvka vario
• výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás. rackMatic
•  2nás. dětská pojistka: elektronická blokace tlačítek/ 

/zamezení otevření spotřebiče
• servo-zámek
• možnost podstavby

Rozměry (V × Š × H): 85 × 45 × 60 cm

Myčka nádobí speedMatic 
SR 25M283EU bílá

NOVINKA

Přednosti spotřebiče:
• dvakrát rychlejší mytí a sušení: varioSpeed
•  cílené využití a rozpuštění mycího prostředku: 

dávkovací asistent
• precizně určuje průběh mytí: aquaSenzor III

Mycí programy:
•  5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45 °C–65 °C, 

Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• speciální funkce: varioSpeed

Hodnoty spotřeby:
 ■ kapacita: 13 jídelních souprav
 ■ třída spotřeby energie: A+
 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 290 kWh/rok 1)

 ■ spotřeba energie v programu Eco 50 °C: 1,02 kWh
 ■  spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání 
v zapnutém stavu: 0,1 W / 0,1 W

 ■ spotřeba vody: 3 360 l/rok 2)

 ■ spotřeba vody v programu Eco 50 °C: 12 l
 ■ třída účinnost sušení: A 3)

 ■ doba trvání programu Eco 50 °C: 175 min.
 ■ trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min.
 ■  hlučnost: 46 dB(A) re 1pW

Komfort a bezpečnost:
• aquaSenzor III
• senzor naplnění
• aquaStop se zárukou
• auto 3in1
• dávkovací asistent
• speedMatic hydraulický systém
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• systém šetrného mytí skla
•  displej: ukazatel zbytkového času v minutách, nastavení 

časové předvolby 1–24 hod., ukazatel průběhu programu
• elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla
•  stříbrné vario koše: sklopné trny v dolním koši 2x
•  výškově nastavitelný horní koš pomocí 3nás. rackMatic
• infoLight®
• akustický signál ukončeni programu
• dětská pojistka: zamezení otevření spotřebiče
• servo-zámek

Rozměry (V × Š × H): 81,5–87,5 × 60 × 55 cm

Myčka nádobí speedMatic 
SN 65M007EU plně vestavná

Designový koncert do vaší kuchyně: 
plně vestavná myčka speedMatic od Siemens

12 l

voda

14 490,– 
Orientační cena v Kč Orientační cena v Kč 16 990,–
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Naše nové kombinace 
vás nenechají chladnými.
Vaše potraviny ano 

Chladicí spotřebiče od Siemens. Seznamte se s budoucností.
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Všechno mít rychle po ruce: 
výsuvné odkládací plochy

Pro ještě větší komfort při ukládání a vyjímání potravin 
z chladničky můžete odkládací plochy z bezpečnost-
ního sklad vysunout až o 15 cm. Tak máte o všech 
lahůdkách přehled a žádný chlebíček se před vámi 
neschová. Samozřejmostí je plynulé a stabilní vysunu-
tí, a to i v případě, že jsou odkládací plochy 
plně naloženy. 

Vše pod kontrolou: 
LED-osvětlení

Všechny modely řady coolEfficiency jsou vybaveny 
právě tak energeticky nenáročným a příjemným LED-
-osvětlením s dlouhou životností. Jeho elegantní inte-
grace do stropu a mírné zakřivení světelného proudu 
směrem k zadní části zaručuje rovnoměrné osvětlení 
celého prostoru a přitom vás neoslňuje!

Precizní, inovativní a jednoduché: 
elektronická regulace teploty pomocí touchControl

Nikdy nebylo nastavení teploty tak jednoduché a přesné: všechny funkce nové řady kombinací coolEfficiency lze velmi 
pohodlně nastavit pomocí přehledného touchControl ovládacího panelu. Pro aktivaci vámi vybraných funkcí, jako napří-
klad alarm, supermrazení či holiday, postačí pouze letmý dotek. A velice praktická je i regulace teploty: díky odděleným 
chladicím okruhům lze teplotu v chladicí a mrazicí části nastavit individuálně. Funkčnost displeje ale není vše, co vás na 
první pohled dostane: ukazatel nastavené teploty a volitelných funkcí je velmi šetrně integrován do horní hrany 
spotřebiče a modré LED evokují chladivý pocit.

Nejen pro velké porce: 
bigBox

Jehněčí kýta, pizza věž nebo vysoká zamrazovací dóza 
na čerstvé borůvky – pro zvláště velké a neskladné 
potraviny potřebujete extravelký mrazicí prostor. A big-
Box vám ho nabízí: díky výšce bigBoxu 24 cm máte 
mnoho místa pro optimální skladování a uskladnění. 
A v případě, že potřebujete ještě více místa, můžete vy-
jmout skleněná mezidna mrazicího prostoru, vyjmout 
jakýkoliv mrazicí box a vmžiku se vám otevře dosta-
tečný prostor pro uskladnění velkého narozeninového 
dortu. 

Rychlejší odtávání: lowFrost

Pokud se tvoří námraza či jinovatka, zvyšuje se tím i spotřeba energie: díky inovativní technologii lowFrost a novému umís-
tění výrobníku chladu (po obvodu vnitřního mrazicího prostoru) je tvorba ledu znatelně menší a rovnoměrná, a tím pádem 
je i proces odmrazování znatelně rychlejší než u obvyklých systémů. Přednost: netvoří se žádný led na vnitřních stěnách 
mrazicího prostoru, potraviny jsou uchráněny před nánosy ledu a spotřeba energie je stále konstantní. A jelikož konden-
zační technika není umístěna v mrazicím prostoru, zůstává více místa pro skladování vašich potravin. Dalším 
pomocníkem pro nejen rychlé odmrazování, ale i flexibilnější skladování jsou vyjímatelné odkládací plochy z bez-
pečnostního skla. Nejenže na skleněných plochách neulpí tolik ledu jako na konvenčních výrobnících chladu, ale 
lze je i vyjmout, a tím v mrazicím prostoru uskladnit dříve „neuskladnitelně“ velké potraviny.

Bezpečnost a informovanost: 
čtyřnásobný bezpečnostní systém

Čtyřnásobný bezpečnostní systém kontroluje správ-
nost teploty v mrazicím prostoru. Při nepovoleném 
vzestupu teploty nebo nedovřených dveřích se ozve 
varovný tón, rozsvítí se červená kontrolka a ukazatel 
začne blikat. 

Výškově flexibilní: 
easyLift přihrádky ve dveřích

Zda piccolo nabo 2litrovou PET láhev – rozumné umís-
tění láhví v chladicím prostoru, to chce kousek osobní 
statečnosti a představivosti, anebo právě výškově fle-
xibilní přihrádku ve dveřích easyLift! easyLift přihrádku 
můžete výškově přednastavit až o 21 cm, a to nabízí již 
mnoho hracího prostoru pro každou láhev. A další plus 
pro vás: easyLift přihrádky můžete plynule výškově 
nastavovat, i když jsou zcela naplněné, a to vám ušetří 
nepříjemné vyklízení a přeskládávání. Zkrát-
ka easyLift přihrádku můžete použít přesně 
tak, jak potřebujete!

LED-světlo
regulace °C

výsuvné
plochy
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Ovoce a zelenina jako utržené 
ze zahrádky: crisperBox
Čerstvé ovoce a zelenina přinesené z trhu nebo ze zahrádky potřebují zvláštní péči, aby se uchovaly co 
nejdéle čerstvé. Samotné chlazení nestačí, velkou roli hraje také stupeň vlhkosti. Nový zásobník na zeleni-
nu crisperBox nabízí těmto vitamínovým bombám vždy to optimální klima. Nezáleží, zda skladujete jahody, 
brokolici či ledový salát – stupeň vlhkosti můžete manuálně pomocí posuvné drážky regulovat dle svého 
přání a druhu potravin. Tak zůstane vše déle čerstvé, křupavé, plné vitamínů a živin a nebudete muset tak 
často vyhazovat „prošlé“ potraviny. Od této doby vy určujete, kdy si chcete pochutnat na čerstvém ovoci 
a zelenině! A ne obráceně!

Další plus pro vaše finance: 
třída spotřeby A+++

Průměrně se čtvrtina spotřeby energie v domácnosti připisu-
je chladicím a mrazicím přístrojům. Na základě tohoto faktu je 
třída spotřeby energie velmi důležitým rozhodovacím faktorem. 
Všechny nové modely řady coolEfficiency spadají do třídy spo-
třeby energie A++, a ty nejlepší dokonce do třídy spotřeby A+++. 
Se třídou A+++ spotřebují o neuvěřitelných 50 % méně energie 
než modely ve třídě spotřeby energie A+. Rozhodující pro tuto 
bezkonkurenčně energetickou nenáročnost kombinací řady coo-
lEfficiency je kombinace hned několika výbavových prvků: dva 
chladicí okruhy pro oddělenou regulaci teploty v chladicí a mrazicí 
části, efektivnější izolace a těsnění, výkonnější invertní kompresor 
a inovativní odtávací systém. A to nejlepší: tyto inovace 
můžete sice vidět, ale ne slyšet – vybrané kombinace 
pracují s příkladnou hlučností 38 dB.

Tak jak právě potřebujete: 
flexShelf

Tato přihrádka byla vyvinuta pro novou řadu coolEfficiency. Tento 
koncept je jedinečný ve své jednoduchosti a praktičnosti: přihrád-
ka flexShelf se skládá ze dvou odkládacích ploch, které jsou k sobě 
spojeny kovovými závěsy. Na horní odkládací plochu z bezpeč-
nostního skla je zespodu upevněna plastová přihrádka, kterou lze 
pouhým jedním půlkruhovým pohybem flexibilně vysunout. Díky 
tomuto pohybu se vám nabízí další dodatečný prostor uložení 
láhví či drobným lahůdek. Už není tato odkládací plocha potřeba? 
Stačí stejným pohybem zasunout pod skleněnou odkládací plo-
chu. Tím získáte více prostoru na výšku a výklopná přihrádka nijak 
ve vnitřním prostoru vaší salátové míse nepřekáží.

Na stupínek přesně: dva chladicí okruhy

Díky dvěma chladicím okruhům a oddělené elektronické regulaci můžete teploty v chladicí a mrazicí části 
regulovat nezávisle na sobě! A to na stupínek přesně!

Maso a ryby jako od řezníka: coolBox

coolBox je speciální přihrádka umístěná v chladicím prostoru u kombinací, kde lze podle nastavení a aktuální okolní 
teploty dosáhnout hodnoty od cca –2 °C do cca +3 °C (vždy o 2 °C nižší teploty, než je nastavená v chladicím 
prostoru). Díky těmto nízkých teplotám je přihrádka coolBox optimální pro uchovávání čerstvých ryb, masa 
a drůbeže nebo předvařených pokrmů nebo k rychlému zchlazení nápojů.

Technologie, 
které vás přesvědčí
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Už ani krystalka: 
systém noFrost 

Díky systému noFrost je chladný vzduch ventilátorem 
rozváděn do každého koutu mrazicího prostoru. Přitom 
se potravinám odnímá vlhkost a voda z tající námrazy 
se vypaří mimo spotřebič. Pro vás to znamená, že se 
jednou provždy zbavíte nepříjemného od-
mrazování a potraviny jsou znatelně citlivěji 
a rychleji zmrazeny!

Přesně tolik chladu, kolik je potřeba: 
invertní kompresor 

Nová řada kombinací Siemens je vybavena velice ener-
geticky nenáročným a výkonným invertním kompre-
sorem, který díky proměnlivé rychlosti otáček umož-
ňuje přizpůsobit okamžitý výkon chlazení. Nejen díky 
technologii invertního kompresoru dosahují kombinace 
Siemens těch nejúspornějších ohodnocení.

Systém 
multiAirflow

Systém multiAirflow v chladicím a mrazicím prostoru 
zajišťuje stejnoměrné a šetrné rozvádění chladného 
vzduchu do všech částí vnitřního prostoru. Chlazené 
a mražené potraviny lze skladovat všude tam, kde je 
místo. Výsledkem stejnoměrného rozvádění 
vzduchu je kratší doba chlazení a udržení 
potravin po delší dobu v čerstvém stavu.

Stabilní a bezpečný: 
nerezový držák na láhve 

Nerezový držák na láhve Vám umožňuje stabilní 
uskladnění nejen láhví s vínem, ale i velkých PET-láhví 
či plechovek. Vše si nalezne své pevné místo a bude 
vždy při ruce. Již nikdy nebudete muset chytat padající 
PET-láhev v letu či přemisťovat tento den již 
potřetí láhev s vínem.

Ochrana vašich potravin: 
supermrazení

Pokud nemá při vkládání čerstvých potravin dojít 
k nežádoucímu zvýšení teploty, měli byste alespoň 
24 hodin před zmrazováním zvláště většího množství 
čerstvých potravin stisknout tlačítko „super“. Tím se 
sníží teploty uvnitř spotřebiče. Po 24 hodinách se tato 
funkce automaticky vypne a spotřebič dále pracuje 
s původní nastavenou teplotou.

Rychlý chlad: 
superchlazení

Pomocí tlačítka superchlazení se teplota v chladicím 
prostoru sníží na cca 2 °C. Využít této funkce je vhodné 
tehdy, když vkládáte do chladničky větší množství 
čerst vých potravin. Tím se nově vložené potraviny 
rychleji ochladí a zároveň se zabrání tomu, aby se 
uvnitř nadměrně zvýšila teplota a dříve uložené potra-
viny se zahřály. Nejpozději po šesti hodinách se tato 
funkce automaticky opět vypne.

Technologie, které vás uchvátí

Přednosti spotřebiče
• ideální klima pro ovoce a zeleninu: crisperBox
• flexibilní uspořádání: flexShelf
• rychlé odmrazování: lowFrost
 

Celkový objem:
288 l

Spotřeba:
 ■ 219 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A++

Komfort a bezpečnost:
•  elektronická regulace teploty – LED ukazatel
• výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
• závěs dveří vpravo, lze změnit
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 39 dB (re 1 pW)

Chladicí část:
• objem: 194 l
• automatické odtávání
•  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 

3 výsuvné
•  flexShelf – flexibilní přihrádka na drobné potraviny nebo 

láhve
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování 

ovoce a zeleniny
• LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí prostor:
• objem: 94 l
• mrazicí kapacita: 7 kg/24 hod.
• doba skladování při poruše: 23 hod.
• 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox
• systém lowFrost
•  vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního 

skla pro větší variabilitu mrazicího prostoru
• funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
miska na led, zásobník na vejce

Rozměry (V × Š × H): 176 × 60 × 65 cm

Orientační cena v Kč 11 990,–

Kombinace
KG 33VVW30X bílá

Chladivé a úsporné: 
kombinace A++ od Siemens
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Přednosti spotřebiče
• ideální klima pro ovoce a zeleninu: crisperBox
• flexibilní uspořádání: flexShelf
• rychlé odmrazování: lowFrost
 

Celkový objem:
334 l

Spotřeba:
 ■ 238 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A++

Komfort a bezpečnost:
• elektronická regulace teploty – LED ukazatel
• výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
• závěs dveří vpravo, lze změnit
• klimatická třída: SN-T
• hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW 

Chladicí část:
• objem: 250 l
• automatické odtávání
•  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 

3 výsuvné
• dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
• nerezový držák na láhve
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování
• ovoce a zeleniny
• LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí prostor:
• objem: 94 l
• mrazicí kapacita: 7 kg/24 hod.
• doba skladování při poruše: 23 hod.
• 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox
• systém lowFrost
•  vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního 

skla pro větší variabilitu mrazicího prostoru
• funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led

Rozměry (V × Š × H): 201 × 60 × 65 cm

Přednosti spotřebiče
• ideální klima pro ovoce a zeleninu: crisperBox
• flexibilní uspořádání: flexShelf
• rychlé odmrazování: lowFrost

Celkový objem:
 309 l

Spotřeba:
 ■ 227 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A++

Komfort a bezpečnost:
•  elektronická regulace teploty – LED ukazatel
•  výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
•  závěs dveří vpravo, lze změnit
•  klimatická třída: SN-T
•  hlučnost: 39 dB (re 1 pW)

Chladicí část:
•  objem: 215 l
•  automatické odtávání
•  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 

3 výsuvné
•  flexShelf – flexibilní přihrádka na drobné potraviny nebo 

láhve
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování 

ovoce a zeleniny
•  LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí prostor:
•  objem: 94 l
•  mrazicí kapacita: 7 kg/24 hod.
•  doba skladování při poruše: 23 hod.
•  3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox
• systém lowFrost
•  vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního 

skla pro větší variabilitu mrazicího prostoru
•  funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
•  miska na led, zásobník na vejce

Rozměry (V × Š × H): 186 × 60 × 65 cm

Orientační cena v Kč 15 990,–12 990,– Orientační cena v Kč 

Kombinace
KG 39VVI30S nerez s antiFingerprint

Kombinace
KG 36VVW30X bílá

Chladivé a úsporné: 
nové kombinace A++ od Siemens

NOVINKA
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Přednosti spotřebiče
•  separátní regulace chladicí a mrazicí části: 

dva chladicí okruhy
• flexibilní uspořádání: flexShelf
• rychlé odmrazování: lowFrost
 

Celkový objem:
 307 l

Spotřeba:
 ■ 223 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A++

Komfort a bezpečnost:
•  elektronická regulace teploty – LED ukazatele 
•  separátně regulovatelná teplota v chladicí a mrazicí části 
•  optický a akustický varovný signál při otevřených 

dveří a při zvýšení teploty
•  funkce holiday
•  výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
•  závěs dveří vpravo, lze změnit
•  klimatická třída: SN-T
•  hlučnost: 39 dB (re 1 pW)

Chladicí část:
•  objem: 215 l
•  dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
•  automatické odtávání
•  funkce superchlazení s automatickou deaktivací
•  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výsuvné
•  4 odkládací přihrádky ve dveřích, z toho 1 easyLift
•  nerezový držák na láhve
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování 

ovoce a zeleniny
•  coolBox – ideální pro skladování čerstvého masa a ryb
•  LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí prostor:
•  objem: 92 l
•  mrazicí kapacita: 14 kg/24 hod.
•  doba skladování při poruše: 35 hod.
• 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox
•  systém lowFrost
•  vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního 

skla pro větší variabilitu mrazicího prostoru
•  funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led

Rozměry (V × Š × H): 186 × 60 × 65 cm

16 990,– Orientační cena v Kč 

Kombinace
KG 36EAL30 inoxLook

Chladivé a úsporné: 
kombinace A++ od Siemens

Přednosti spotřebiče
•třída spotřeby energie: A+++
• separátní regulace chladicí a mrazicí části: 

dva chladicí okruhy
•flexibilní uspořádání: flexShelf

Celkový objem:
 339 l

Spotřeba:
 ■ 157 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A+++

Komfort a bezpečnost:
•  elektronická regulace teploty – LED ukazatele 
•  separátně regulovatelná teplota v chladicí a mrazicí části
•  optický a akustický varovný signál při otevřených 

dveří a při zvýšení teploty
•  funkce holiday
•  výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
•  závěs dveří vpravo, lze změnit
•  klimatická třída: SN-T
•  hlučnost: 38 dB (re 1 pW)

Chladicí část:
•  objem: 215 l
•  dynamické chlazení díky vnitřnímu ventilátoru
•  automatické odtávání
•  funkce superchlazení s automatickou deaktivací
•  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla, z toho 3 výsuvné
•  flexShelf – flexibilní přihrádka na drobné potraviny nebo 

láhve
•  4 odkládací přihrádky ve dveřích, z toho 1 easyLift
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování 

ovoce a zeleniny
•  coolBox – ideální pro skladování čerstvého masa a ryb
•  LED osvětlení vnitřního prostoru

Mrazicí prostor:
•  objem: 92 l
•  mrazicí kapacita: 14 kg/24 hod.
•  doba skladování při poruše: 35 hod.
• 3 transparentní mrazicí boxy, z toho 1 bigBox
•  systém lowFrost
•  vyjímatelná mezidna mrazicích boxů z bezpečnostního 

skla pro větší variabilitu mrazicího prostoru
•  funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
 2 chladicí akumulátory, zásobník na vejce, miska na led

Rozměry (V × Š × H): 201 × 60 × 65 cm

Orientační cena v Kč 22 990,– 

Kombinace
KG 39EAI40X nerez s ochranou antiFingerprint

Harmonie designu a technologie: 
kombinace A+++ od Siemens
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Přednosti spotřebiče
• zapomeňte na odmrazování: systém noFrost
•  konstantní teplota v celém prostoru chladničky: mul-

tiAirflow systém
• na stupeň přesně: elektronická regulace teploty
 

Celkový objem:
287 l

Spotřeba:
 ■ 220 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A++

Komfort a bezpečnost:
•  elektronická regulace teploty – LED ukazatel mrazicí 

části
•  separátně regulovatelná teplota chladicí a mrazicí části
•  výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
•  závěs dveří vpravo, lze změnit
•  klimatická třída: SN-T
•  hlučnost: 44 dB (re 1 pW)

Chladicí část:
•  objem: 221 l
•  automatické odtávání
•  multiAirflow systém
•  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 

2 výškově nastavitelné
•  nerezový držák na láhve
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování 

ovoce a zeleniny
•  coolBox – ideální pro skladování čerstvého masa a ryb
•  LED osvětlení vnitřního prostor

noFrost mrazicí prostor:
•  objem: 66 l
•  mrazicí kapacita: 8 kg/24 hod.
•  doba skladování při poruše: 17 hod.
•  3 transparentní mrazicí boxy
•  funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
•  příslušenství: zásobník na vejce, miska na led, miska na 

drobné ovoce

Rozměry (V × Š × H): 185 × 60 × 65 cm

Přednosti spotřebiče
• zapomeňte na odmrazování: systém noFrost
•  konstantní teplota v celém prostoru chladničky: 

multiAirflow systém
• na stupeň přesně: elektronická regulace teploty

Celkový objem:
315 l

Spotřeba:
 ■ 243 kWh/rok

Třída spotřeby energie:
 ■ A++

Komfort a bezpečnost:
•  elektronická regulace teploty – LED ukazatel mrazicí 

části
•  separátně regulovatelná teplota chladicí a mrazicí části
•  výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
•  závěs dveří vpravo, lze změnit
•  klimatická třída: SN-T
•  hlučnost: 44 dB (re 1 pW)

Chladicí část:
•  objem: 221 l
•  automatické odtávání
•  multiAirflow systém
•  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 

2 výškově nastavitelné
•  nerezový držák na láhve
•  crisperBox s regulací vlhkosti – ideální pro skladování 

ovoce a zeleniny
•  coolBox – ideální pro skladování čerstvého masa a ryb
•  LED osvětlení vnitřního prostor

noFrost mrazicí prostor:
•  objem: 94 l
•  mrazicí kapacita: 14 kg/24 hod.
•  doba skladování při poruše: 18 hod.
•  3 transparentní mrazicí boxy
•  funkce supermrazení s automatickou deaktivací

Příslušenství
•  příslušenství: zásobník na vejce, miska na led, miska na 

drobné ovoce

Rozměry (V × Š × H): 200 × 60 × 65 cm

Orientační cena v Kč 22 990,–16 990,– Orientační cena v Kč 

Kombinace noFrost
KG 36NVW30 bílá

Kombinace noFrost
KG 39NVI30 nerez s antiFingerprint

Už nikdy žádné odmrazování: 
noFrost kombinace A++ od Siemens
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Šetří čas i vaše peníze: 
noFrost mrazák A++ od Siemens

Přednosti spotřebiče
• žádné nepříjemné odmrazování: noFrost
•  kontrola nad každým °C: elektronická regulace 

teploty
• extra přihrádka pro extravelké potraviny: bigBox

Celkový objem
• 259 l *(***)

Spotřeba
 ■ 224 kWh/rok

Třída spotřeby energie
 ■ A++

Komfort a bezpečnost
• elektronická regulace teploty – digitální ukazatel
• pomůcka pro dovírání dveří
• výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
• závěs dveří vpravo, lze změnit
• klimatická třída: SN-T

Mrazicí prostor
• celkový objem: 259 l
• kapacita zmrazení: 21 kg/24 hod.
• doba skladování při poruše: 23 hod.
• funkce supermrazení
• zmrazovací automatika
• 5násobný bezpečnostní systém s memory funkcí
• 1 přihrádka intenzivního mrazení s klapkou
• 5 transparentních mrazicích boxů, z toho 1 bigBox
• osvětlení vnitřního prostoru
• hlučnost: 43 dB (re 1 pW)

Příslušenství
• 2 chladicí akumulátory, miska na led

Rozměry (V × Š × H): 155 × 70 × 75 cm

Orientační cena v Kč 15 990,–

noFrost mrazák 
GS 34NA32 bílá

5958



Malé spotřebiče od Siemens. 
Inteligentní řešení pro každou 
domácnost
Přečtěte si na následujících stranách o nové řadě kávovarů EQ.7 Plus a EQ.5. Váš požitek z kávy bude díky 
inovativní a jedinečné technologii ještě dokonalejší.

Seznamte se s budoucností. Siemens.
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Vždy ta správná teplota spaření

Světově proslulé: udržují optimální teplotu během 
celého procesu spaření, a to už i při prvním šálku, 
který je připraven v rekordním čase.

Požitek je také věcí techniky. 
A otázkou správného výběru

Plně automatické kávovary od Siemens. 
Splní každý požadavek
S ještě více zdokonaleným kávovarem EQ.7 Plus pokračuje značka Siemens ve vysoké technické úrovni kávovarů řady EQ.7. Jedná 
se o prémiovou nabídku pro kávové gurmány, kteří od perfektního požitku z kávy očekávají i dokonalou techniku a moderní design. 
Nové kávovary řady EQ.5 jsou vedle toho tou správnou volbou pro náročné milovníky kávy, kteří si radost z perfektní kávy spojují se 
snadnou obsluhou. Vedle Siemens Aroma technologie, která je společným znakem obou řad, je spojuje nezaměnitelný výkon a ino-
vativní vlastnosti.

Pro extrasilnou kávu

Extrasilná káva bez ztráty aroma. Inovativní funkce aromaDouble 
Shot, při které probíhají dva procesy mletí a spaření, se postará 
o to nejlepší aroma. Tím je automaticky odstraněna hořká chuť, 
neboť při menším množství vody se uvolní menší 
množství hořkých látek. Vychutnejte si dvojité 
espresso – jak snadné!

Dokonalé aroma, jedinečná pěna

Klenutá forma pěchovadla a přesný tlakový systém se 
postarají o nezapomenutelnou vůni a úžasnou chuť 
kávy.

Individuální nastavení velikosti šálku

Tři přednastavené velikosti šálku malý/střední/velký lze pro každý 
nápoj snadno upravit na velikost, jakou potřebujete, a to v pěti 
různých úrovních.

Vždy perfektní pěna

K přípravě nápoje macchiato Plus vám postačí zmáčknutí jednoho tlačítka – tím získáte perfektní pěnu také u svého cap-
puccina a Latte Macchiata. Mléko je nasáváno přímo z nádoby na mléko. A jelikož je autoWhirl Plus integrován přímo ve 
výpusti kávy, není nutné šálek nebo sklenici posunovat.

EXTRAKLASSE  

ESPRESSO- 

VOLLAuTOMAT
TE 706201RW TE 506209RW

extraklasse
Extras

 ■ aktivní předehřívání šálků (možnost zapnout/vypnout) 
 ■ výpusť kávy z kvalitního kovu s pochromováním

Přednosti • inovativní topný systém senso flow system 
• inovativní technologie spařování „aroma pressure system“ 
• tichý keramický mlýnek „silent ceram drive“ 
•  aromaDouble Shot – extrasilná káva při zachování správného 

aroma 
•  pohodlné a rychlé čištění trysky na mléko „cream center cleaner“ 
•  individual Cup Volume – individuální nastavení velikosti šálku 
•  inovativní tryska na mléko s funkcí sání „cream center“ a uni-

kátním principem trojité vířivé komory

• inovativní topný systém senso flow system 
• inovativní technologie spařování „aroma pressure system“ 
•  autoWhirl Plus tryska na mléko: jedinačná tryska na mléko 

integrovaná ve výpusti na kávu, pro přípravu mléčných nápo-
jů jedním stiskem tlačítka 

•  kvalitní a tichý keramický mlýnek „silent ceram drive“ 
•  aromaDouble Shot – extrasilná káva při zachování správného 

aroma 
• komfortní a rychlé čištění mléčného systému creamCleaner

Příkon max. 1700 W max. 1600 W 

Komfort 
a bezpečnost

•  významná úspora času: nejrychlejší první šálek! 
•  inteligentní „auto valve system“, který automaticky přepíná mezi 

funkcemi pára a horká voda 
•  One Touch Function příprava Cappuccina, Latte Macchiata, kávy 

s mlékem a osobní nastavení „My Coffee“ jedním stiskem tlačítka 
•  tryska na kávu a mléko nastavitelná až do výšky 15 cm – vhodné 

pro Latte Macchiato 
•  tlak čerpadla: 19 barů 
•  příprava dvou šálků najednou – dva procesy mletí a spaření 
•  separátní nádoba na mléko 0,7 l 
•  separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody 
•  automatický čisticí a odvápňovací systém (lze zvolit v progamu 

Calc‘n‘clean) 
•  automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí 
•  vyjímatelná spařovací jednotka 
•  „Singl portion cleaning“ pro dobrou chuť a hygienu 
•  individuálně nastavitelné stupně: horká voda: 4 stupně, káva: 

3 stupně 
• nastavitelný stupeň mletí
•  jazyk displeje programovatelný, včetně českého jazyka
•  předběžné varování, pokud se zásobník na kávová zrna či zásob-

ník na vodu brzo vyprázdní
•  vyjímatelný zásobník na vodu (2,1 l) 
•  zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (300 g) 
•  inovovaná odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou 

kávu s magnetem
•  zásobník na mletou kávu 
•  odhlučněná konstrukce 
•  dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není 

možné 
•  osvětlení tlačítek, výpusti kávy, zásobníku na kávová zrna a otoč-

ného voliče
•  přihrádka na napájecí kabel; délka kabelu: 1 m 
•  příslušenství: 1x čisticí tableta, izolovaná nádoba na mléko, spojo-

vací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla, kontrol-
ní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání 
spařovací jednotky 

•  zvláštní příslušenství: čisticí tablety, BRITA vodní filtr, servisní set 
pro kávovary, nádoba na mléko

•  funkce předspaření 
•  rychlý čas nahřátí: první šálek do 40 sec. 
•  One Touch Funktion – příprava Cappuccina, Latte Macchiata jed-

ním stiskem tlačítka
•  tlak čerpadla: 15 barů 
•  příprava dvou šálků najednou – dva procesy mletí a spaření 
•  tryska na kávu a mléko nastavitelná až do výšky 15 cm – vhod-

né pro  Latte Macchiato 
•  separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody 
•  automatický čisticí a odvápňovací systém souhrnně volitelné 

v programu Calc‘n‘clean 
•  automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí 
•  vyjímatelná spařovací jednotka 
•  „Singl portion cleaning“ pro dobrou chuť a hygienu 
•  5 nastavitelných velikostí šálků na espresso (2 velikosti) a Café 

Crema (3 velikosti) 
•  individuálně nastavitelné stupně káva: 3 stupně 
•  nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové) 
•  trysky na kávu a mléko výškově nastavitelné 
•  textový grafický display snadno ovladatelný pomocí 2 otočných 

voličů 
•  jazyk displeje programovatelný, včetně češtiny
•  vyjímatelný zásobník na vodu (1,7 l Volumen) 
•  zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (300 g) 
•  odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu 
•  separátní zásobník na mletou kávu 
•  Auto-off: automatické vypnutí do režimu Standby po nastave-

ném čase 
•  osvětlení šálků a výpusti kávy 
•  přihrádka na napájecí kabel; délka kabelu: 1 m 
•  příslušenství: 1x čisticí tableta, nádoba na mléko, spojovací 

hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla, kontrolní 
testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání 
spařovací jednotky 

•  zvláštní příslušenství: čisticí tablety, odvápňovací tablety, 
BRITA vodní fitr, nádoba na mléko

Barva černá – klavírní lak černá – klavírní lak

Cena Orientační cena 27 990,– Orientační cena 18 990,–
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Vše, co potřebujete pro perfektní ráno.  
Snídaňový set sensor for Senses 
od Siemens

Sensor for senses – spojení jedinečných vlastností a dokonalého designu. Jedinečný designový koncept spotřebičů 
Styline ať samostatných, či v setu přesvědčí svým vysoce kvalitním materiálem, moderním stylem a v neposlední řadě 
stejným barevným provedením. Nový snídaňový set vás zaujme na první pohled nejen svým vzhledem, ale také inovativ-
ní technikou senzorů.

Správná teplota pro každý druh čaje: 
heatUp intelligence

Možnosti nastavení čtyř rozdílných stupňů teploty 
(100 °C, 90 °C, 80 °C, 70 °C). Dosaženou konstantní 
teplotu vody lze udržovat dalších 30 min., a to pou-
hým stisknutím jednoho tlačítka.

Šetrné opékání pro perfektní chuť 
toastu: roastintelligence

Rovnoměrné opečení toastu díky optimální distribuci 
tepla, které zajišťuje křemičité sklo fungující jako 
reflektory. Integrovaný senzor garantuje konstantní 
opékání a propečení každého toastu, a to prvního 
i posledního kousku.

Stále to nejlepší aroma pro ten nejlepší požitek z kávy: 
aromaIntelligence

Díky automatickému přizpůsobení spařovací jednotky jakémukoliv množství vody, 
topnému ohřevnému systému pro perfektní teplotu spaření (92–96 °C) a udržování 
teploty vody (80–85 °C) je aroma vaší oblíbené kávy zachováno.

image obrázky – barevné provedení spotřebičů je pouze ilustrativní 6564



Ideální teplota pro každý druh čaje
heatUp Intelligence

Opravdoví znalci a labužníci vědí, že pro perfektní chuť 
čaje je důležitá kvalita vody a správná doba louhování, 
ale rozhodující je ideální teplota vody.  

sensorControl Heat-up: varná konvice sensor for senses 
disponuje čtyřmi rozdílnými stupni teploty: 100 °C, 
90 °C, 80 °C, 70 °C. Pro dosažení optimální teploty vody 
je konvice vybavena LED ukazatelem, který informuje 
o nastavené teplotě.

keepWarm Sensor: funkce udržování teploty umožňuje 
zachování nastavené teploty na dobu max. 30 minut – 
a to nezávisle na množství vody.

Šetrné opékání pro perfektní chuť 
toastu: roastIntelligence

Perfektní toast by neměl být propečen pouze uprostřed, 
ale rovnoměrně po celé ploše.

quartzRoast System: inovativní ohřevná technologie 
mirrowHeating roznáší teplo na toast rovnoměrně, a to 
díky ohřevu pomocí křemíkového skla.

sensorHeat Control: garantuje stále stejný výsledný 
efekt opečení, a to díky senzoru v toasteru, který hlídá 
čas opékání pro každý opékací cyklus.

Dobrá snídaně. Dobré ráno.
Vždy to nejlepší aroma pro dokonalý 
požitek z kávy: aromaIntelligence

Perfektní aroma vaší filtrované kávy závisí na dvou 
aspektech: době kontaktu mezi horkou vodou a mletou 
kávou a konstantní a na ideální teplotě spaření vody.

aromaSense Plus: aromatické látky z kávy se mohou 
optimálně uvolnit až po 5 min. kontaktního času vody 
a kávy. U malého množství vody – pod čtyři šálky by 
nebyla doba kontaktu ideální. Nový senzor umístěný 
ve vodní nádržce rozpozná malé množství vody a auto-
maticky upraví dobu spaření. LED ukazatel signalizuje 
činnost funkce aromaSense Plus.

sensorControlled Heating-System: dva rozdílné ohřevné 
tepelné systémy se starají o optimální přípravu kávy. 
Teplota vody při procesu spaření v rozmezí ideálních 
92–96 °C a bezprostředně připravená spařená káva 
udržuje teplotu mezi 80–85 °C. 

TC 86504 
Termokávovar pro 8 šálků 
sensor for senses 

TT 86104
kompaktní toaster 2/2 
sensor for senses

TW 86104 
varná konvice 
sensor for senses 

extraklasse
Extras

 ■  termokonvice se zachováním aroma 
s krytem a bajonetovým uzávěrem

 ■  elektronické nastavení opékacích stupňů 
včetně dopečení, rozpečení a paměťové 
funkce 

 ■  „sensorControl Heatup“: nastavení teplot-
ních stupňů 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C 

Přednosti • příkon: max. 1100 W 
• na 8/12 šálků, 1 l vody 
•  „AromaSensePlus“ optimální aroma kávy, 

také u malého množství kávy na spaření 
• hodiny s pamětí a časovou funkcí 
•  automatické vypnutí po skončení spařování 
• zastavení kapání 
•  transparentní, vyjímatelný zásobník na 

vodu s integrovanou rukojetí 
• oboustranný ukazatal množství vody 
• výkyvný vyjímatelný filtr (1x 4) 
• integrované uložení kabelu

• příkon: 860 W 
•  „quartzRoast System“ – ohřev křemíkovým 

sklem pro obzvlášť šetrné opékání 
•  „SensorHeat Control“: elektronicky regulo-

vaná konstantní teplota pro rovnoměrné 
opékání 

• pro 2 kusy toastů nebo 2 krajíčky chleba 
• tepelně izolované opláštění 
•  funkce rozmrazování se separátně osvět-

leným tlačítkem 
•  osvětlené separátní tlačítko „stop“ pro 

přerušení průběhu opékání 
•  automatické centrování chleba pro rovno-

měrné opečení 
•  vyjímatelný nerezový nástavec na opékání 

housek 
•  zařízení na zvedání toustů po opečení 
• pojistka proti vzpříčení chleba 
•  rovnoměrné opékání díky plošnému 

tělesu 
• přihrádka na kabel

• pro 1,5 l vody 
• příkon: max. 2000–2400 W 
•  „Keep warmSensor“: funkce udržování 

teploty 
•  snadné nasazení konvice ve všech pozi-

cích (360 °C) díky středovému kontaktu 
•  nerezové topné dno – skryté topení 
•  vyjímatelný nerezový filtr proti vápena-

tým usazeninám 
•  oboustranný vnější ukazatel množství 

vody 
• otevírání víka stiskem tlačítka 
• vypínací automatika tlakem páry 
• bezpečnostní aretace víka 
•  spotřebič se automaticky vypne, jakmile je 

víko během provozu otevřeno 
•  ochrana proti přehřátí 
•  přihrádka na kabel

Barva primární barva: vínová 
sekundární barva: černá

primární barva: vínová 
sekundární barva: černá

primární barva: vínová 
sekundární barva: černá

Cena Orientační cena 3290,– Orientační cena 1990,– Orientační cena 1990,–
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MS 42001 / MS 42006*
Univerzální kráječ
Barvy: bílá / černá*

MS 65000
Elektrický kovový kráječ
Barva: stříbrná metalíza

MS 75002
Kovový kráječ
Barva: stříbrná metalíza

• příkon: 100 W 
• hlučnost: max. 68 dB
• momentový stupeň 
• dvoubodový bezpečnostní vypínač 
• sklopný spotřebič 
•  univerzální vlnitě zbroušený nůž z nerezové oceli 
•  plynulé nastavení řezu až do šířky 17 mm 
• ochrana prstů a držák zbytků 
• stabilita díky gumovým nožičkám 
• navinutí kabelu

• příkon 110 W
• hlučnost: max. 68 dB 
• otáčky motoru 110–120 min.-1

• momentový provoz 
•  univerzální vlnovitě zbroušený nůž z nerezové 

oceli
• částečné zakrytí nože
• nastavení šířky řezu až 15 mm
• ochrana prstů a držák zbytků
•  stabilní díky gumovým přísavným nožičkám
• velmi tichý chod
• přihrádka na kabel

•  příkon: 130 W
•  hlučnost: max. 75 dB
•  momentový a trvalý provoz s pojistkou nechtě-

ného zapnutí
•  velký kovový krájecí kotouč
•  univerzální vlnitě zbroušený nůž z nerezové oceli 

s titanovým povrchem
•  přesné nastavení šířky řezu až 15 mm
•  úplné zakrytí nože
•  servírovací miska
•  přísavné gumové nožičky
•  připraven k montáži do sklopné nebo odklápěcí 

desky
•  připraven pro vestavbu do kuchyňského nábytku

Orientační cena v Kč 890,– / 890,– Kč* Orientační cena v Kč 1690,– Orientační cena v Kč 3490,–

MQ 95540N
Ruční šlehač – set
Barva: bílá/modrá

TT 60103
Opékač topinek s dlouhou štěrbinou „1/2“ 
„executive edition“, barva: černá/šedá

TT 61103
Kompaktní opékač topinek „2/2“
„executive edition“, barva: černá/šedá

TT 69101
Kompaktní opékač topinek „2/2 electronic“
„executive edition“, barva: nerez/černá

• příkon: 450 W
• hlučnost: max. 74 dB
•  5 rychlostních stupňů odlišným 

počtem otáček
• momentový a turbo stupeň
•  separátně umístěné tlačítko pro 

vysunutí šlehacích a hnětacích 
metel

•  2 vysoce efektivní turbometly 
pro optimální šlehací a míchací 
výsledky

•  2 stabilní hnětací háky
•  možnost připojení plastové rychlo-

šlehací nohy s nerezovým nožem
•  mixovací nádoba s ukazatelem 

množství a víkem
•  max. množství zpracovaných potra-

vin: mouka + přísady 0,5 kg
• ovinutí kabelu

• příkon: 900 W
•  pro 1 velký krajíc chleba nebo 

2 toasty
•  elektronicky řízená konstanta stu-

pně opékaní
•  ergonomicky formovaný volič stu-

pně opékání s integrovanou funkcí 
nahřívání

• funkce rozmrazování
•  tlačítko „stop“ pro přerušení průbě-

hu opékání
• integrovaný nerezový nástavec 
•  automatické centrování chleba pro 

rovnoměrné opečení
•  zařízení na zvedání toastů po 

opečení
•  automatické bezpečnostní vypínání
•  vyjímatelná přihrádka na drobky

•  příkon: 900 W
•  pro 2 plátky toastu nebo 2 krajíčky 

chleba
•  plynulá regulace stupně opékání 

s integrovanou funkcí zahřívání
•  automatické centrování chleba
•  automatické bezpečnostní vypínání 
•  elektronicky řízená konstanta stu-

pně opékání
•  funkce rozmrazování 
•  tlačítko „stop“ pro přerušení průbě-

hu opékání
•  zařízení na zvedání toastů po 

opečení
•  vyjímatelný nástavec na opékání 

housek
•  vyjímatelná zásuvka na drobky

•  příkon: 900 W
•  pro 2 plátky toastu nebo 2 krajíčky 

chleba
•  tělo přístroje z kartáčovaného 

nerezu
•  plynulá regulace stupně opékání 

s integrovanou funkcí zahřívání
•  automatické centrování chleba pro 

rovnoměrné zhnědnutí
•  automatické bezpečnostní vypínání
•  elektronicky řízená konstanta stu-

pně opékání
•  funkce rozmrazování 
•  tlačítko „stop“ pro přerušení průbě-

hu opékání
•  zařízení na zvedání toastů po 

opečení
•  vyjímatelný nástavec na opékání 

housek
•  vyjímatelná zásuvka na drobky

Orientační cena v Kč 1090,– Orientační cena v Kč 790,– Orientační cena v Kč 790,– Orientační cena v Kč 1290,–

MQ 5N150N
Ponorný mixér
Barva: bílá/modrá

MQ 5N300N
Ponorný mixér – set
Barva: bílá/modrá

MQ 5N2PE
Ponorný mixér
Barva: černá/šedá

MQ 955PE
Ruční šlehač
Barva: bílá/černá

• příkon: 400 W
• hlučnost: max. 56 dB
•  štíhlý, ale velmi výkonný ponorný 

mixér
•  optimální manipulace díky ergono-

mickému designu a neklouzavému 
povrchu Soft-Touch

• tichý, bezvibrační motor
•  přídavné tlačítko „Turbo“ pro maxi-

mální výkon
•  tepelně odolná plastová mixovací 

noha s nožem z nerezové oceli
•  vysouvací mechanismus umožňují-

cí snadné sejmutí mixovací nohy
•  mixovací nádoba s měrkou a víkem
•  veškeré příslušenství (kromě poho-

nu) vhodné pro mytí v myčce

• příkon: 600 W
• hlučnost: max. 56 dB
•  optimální manipulace díky ergono-

mickému designu a neklouzavému 
povrchu Soft-Touch

•  přídavné tlačítko „Turbo“ pro maxi-
mální výkon

•  mixovací noha z tepelně odolného 
plastu + nerezový nůž

•  vysouvací mechanismus umožňují-
cí snadné sejmutí mixovací nohy

•  univerzální nádoba s vyjímatelným 
speciálně broušeným nožem 
z nerezové oceli a víkem

• mixovací nádoba s měrkou a víkem
• úchyt na stěnu
•  veškeré příslušenství (kromě poho-

nu a horního dílu univerzálního 
sekacího nože) vhodné pro mytí 
v myčce

• příkon: 750 W
• hlučnost: 56 dB 
•  optimální manipulace díky ergono-

mickému designu a neklouzavému 
povrchu „Soft-Touch“

• volič otáček – 16 000 ot./min.
•  přídavné tlačítko „turbo“ pro maxi-

mální výkon
•  vysokopevnostní nerezová mixo-

vací noha
•  vysouvací mechanismus umožňují-

cí snadné sejmutí mixovací nohy
•  univerzální nádoba s vyjímatel-

ným speciálně broušeným nožem 
z nerezové oceli a víkem

•  mixovací nádoba s měrkou a víkem
•  veškeré příslušenství (kromě poho-

nu a horního dílu univerzálního 
sekacího nože) vhodné pro mytí 
v myčce

• příkon: 450 W 
• hlučnost: max. 74 dB
•  ergonomický design pro snadnou 

obsluhu 
•  5 rychlostních stupňů s odlišným 

počtem otáček 
• momentový a turbo stupeň 
•  separátně umístěné tlačítko pro 

vysunutí šlehacích a hnětacích 
metel 

•  2 vysoce výkonné turbometly 
pro optimální výsledky šlehání 
a míchání 

•  2 stabilní hnětací háky 
•  možnost připojení rychlošlehací 

nohy 
• navinutí kabelu

Orientační cena v Kč 790,– Orientační cena v Kč 1090,– Orientační cena v Kč 1190,– Orientační cena v Kč 890,–

TW 60103V
Varná konvice cordless „executive edition“
Barva: černá/šedá

TW 68101
Varná konvice cordless „executive edition“
Barva: nerez/černá

TS 11XTRM
Kompaktní parní stanice extreme power
Barva: antracit metalíza / šedá 

•  příkon: 2400 W
•  pro max. 1,7 l vody
•  tělo konvice z tepelně odolného plastu
•  nerezové topné dno = skryté topení
•  kruhový podstavec se středovým kontaktem 
•  bezpečnostní aretace víka
•  vyjímatelný nerezový filtr proti usazování vodní-

ho kamene
•  vypínací automatika tlakem páry
•  ochrana proti přehřátí
•  oboustranný vnější ukazatel množství vody
•  osvětlené tlačítko vyp/zap. integrované do madla
•  otevírání víka stiskem tlačítka
•  ovinutí kabelu

•  příkon: 2400 W
•  pro max. 1,7 l vody
•  tělo konvice z kartáčovaného nerezu
•  nerezové topné dno = skryté topení
•  kruhový podstavec se středovým kontaktem 
•  bezpečnostní aretace víka
•  vyjímatelný nerezový filtr proti usazování vodní-

ho kamene
•  vypínací automatika tlakem páry
•  ochrana proti přehřátí
•  oboustranný vnější ukazatel množství vody
•  osvětlené tlačítko vyp./zap. integrované do 

madla
•  otevírání víka stiskem tlačítka

•  příkon: max. 3000 W 
•  žehlicí plocha „titanium-glissée“ s parními kanálky 

a 3zónovým designem – pro optimální rozdělení páry 
a lepší kluznost 

•  intenzivní výkon páry díky motorové pumpě zaručuje 
rychlejší a snadnější žehlení 

•  konstantní pára: 70 g/min. 
•  parní ráz 200 g/min. 
•  plynulý variabilní nastavení permanentní páry 
•  plynulá regulace teploty otočným regulátorem 
•  automatické vypnutí při překlopení ve 3 polohách – 

funkce „secure“ 
•  4AntiCalc: čtyřnásobná čisticí funkce – ventil self-cle-

an, calc ń clean, anti-calc, čistící tekutina
•  „soft touch“ materiál na držadle, otočném voliči teplo-

ty a odkládací ploše 
•  extradlouhý textilní kabel (2,5 m)
•  velký transparentní zásobník na vodu (400 ml), snad-

no a rychle plnitelný 
•  zastavení kapání 
•  žehlení s párou a suché žehlení 
•  funkce sprej 
•  plnicí pohárek 
•  zvláštní příslušenství: odvápňovací kapalina TZ11001

Orientační cena v Kč 990,– Orientační cena v Kč 1390,– Orientační cena v Kč 2990,–

Malé spotřebiče – velcí pomocníci
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Dříve jste vařili, abyste se najedli. 
Dnes jíte, abyste mohli vařit 

Vestavné spotřebiče od Siemens. Seznamte se s budoucností.
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Vařte na „ohni“, který šetří energii! 

Nové sporáky jsou šetrné

Léty se naštěstí výrazně zlepšilo nejen vybavení trub a sporáků, ale také jejich energetická výkonnost. Dnes se tak dvojnásob 
vyplatí nevýkonný starý spotřebič vyměnit. Ten, kdo při pečení a vaření dodržuje doporučení na úsporu energie, spotřebuje 
s novým spotřebičem až o 37 % méně energie než se starým.

Vaření na indukční desce: nejen šetrné a pohodlné...

Vařením na plynu a klasických sklokeramických deskách se spotřebuje mnohem více energie: u keramické desky je na skleněném 
povrchu při zapnutí teploty uvedeno nepřímé zahřátí hrnce nebo pánve. U plynu se sice žár přenese na hrnec, enormní 
část tepla však uniká také okolo. Jiné je to s vařením na indukci: zde se teplo vytváří přímo ve dnu hrnce nebo pánve, 
energie je tak předávána přímo a sklokeramický povrch desky se ohřeje pouze minimálně přes zpětné teplo. Tím se 
během vaření na indukci neztratí téměř žádná energie a ušetříte např. při zahřátí 1,5 l vody z 15 °C na 90 °C až 30 % 
elektrického proudu oproti klasickým sklokeramickým povrchům.

… ale také rychlé!

Indukce přesvědčí také rychlostí: díky funkci powerBoost od značky Siemens se výkon varné zóny nechá zvýšit ještě o 50 %. Tak 
lze 2 l vody ohřát dvakrát rychleji než na plynové varné desce a čtyřikrát rychleji než na konvenční sklokeramické desce.

V pečicí troubě

Při pečení není nutné předehřívat troubu, jak bývalo zvykem. Během pečení otvírejte 
dveře trouby co nejméně, neboť častým otevíráním dochází k únikům tepla a trouba se 
musí opakovaně dohřívat na nastavenou teplotu. Využijte dohřívání trouby a vypněte ji 
10 minut před koncem doby pečení.

Na každý hrnec nebo pánev patří poklice

Pro každou pánev a každý hrnec existuje vhodná varná zóna. Pokud je hrnec nebo pánev 
menší než varná zóna, dochází zbytečně k úniku tepla. Díky přesně velkému dnu pánve 
nebo hrnce dochází k těsnému kontaktu s varnou zónou a teplo tak může být optimálně 
přijímáno. Pokud to recept dovolí, dávejte na každý hrnec přesně padnoucí pokličku. 
Tím nedochází k úniku tepla a energie z hrnce, která může být využita při vaření potra-
vin. Tak lze ušetřit asi 25 % energie.

* Porovnání hodnot spotřeby zjištěné 
na základě normovaných programů 
trouby HB 33AU552 a hodnot spotřeby 
konstrukčně shodných trub Siemens 
z r. 1999.

Redukce spotřeby 
u elektrických trub 
(sporáků)

až 

–37 %

0,69 
kWh

1,10 
kWh

20101999

Spotřeba energie podle 
DIN EN 50304**

* Porovnání hodnot spotřeby zjištěné 
na základě normovaných programů 
trouby HB 33AU552 a hodnot spotřeby 
konstrukčně shodných trub Siemens 
z r. 1999.
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Elektronika uvedení do varu

U sklokeramických varných desek Siemens už 
nemusíte manuálně nastavovat nižší stupeň 
výkonu po dosažení bodu varu. Varná zóna se 
automaticky přepne zpět na vámi nastavený 
stupeň dalšího vaření, 
poté co určitou dobu 
hřeje s maximálním 
výkonem.

Timer

U sklokeramických varných desek Siemens 
umožňuje timer programování požadované doby 
trvání vaření. Po uplynutí nastavené doby se 
varná zóna automaticky vypne. Timer navíc vždy 
disponuje i funkcí 
budíku – krátkodobé 
minutky. To vše pro 
všechny varné zóny.

Mikrovlnná trouba s cookControl 8

CookControl 8 představuje 
4 rozmrazovací, 3 varné a 1 kombi-
novaný program s elektronickým 
dávkováním optimálního přívodu 
energie. Mikrovlnné trouby Siemens 
disponují těmito automatickými 
programy, které usnadňují přípravu 
pokrmů – stačí zadat pouze číslo 
programu a hmotnost potravin, vše 
ostatní se děje automaticky.

Aktivní a tukový filtr

Aktivní filtr váže při cirkulaci vzduchu pachy. 
Jeho aktivní uhlík vydrží přibližně rok (dle 
provozu odsavače). 
Tukový filtr je sériově zabudován a zadržuje 
výpary z vaření a tukové částečky. Většinou se 
jedná o kovový filtr, který můžete mýt v myčce 
nádobí.

Odvětrání nebo cirkulace vzduchu

Při odvětrávání je vzduch v kuchyni nasáván 
a veden přes odvětrávací potrubí nebo průchod-
kou buď přímo ven z místnosti, nebo do odtahové 
šachty. Při cirkulaci vzduchu jsou kuchyňské páry 
nasávány, vzduch je čištěn v tukovém a aktivním 
filtru a čistý vzduch přiváděn zpět do místnosti.

Ventilátor s dvousměrným sáním

Komínový odsavač par můžete 
umístit na stěnu nad varnou desku 
a učinit z něj tak prvek, který vaší 
kuchyni dodá profesionální a indivi-
duální charakter. Výkonný ventilá-
tor s dvousměrným sáním má jeden 
motor pohánějící dva radiální 
ventilátory. Při stejném množství 
odvětraného vzduchu je dvoustran-
ně odsávající motor tišší než dva 
pracující samostatně.

ecoClean

Čisticí systém ecoClean najdete u modelu 
HB 33AU v základní výbavě. Povrchová úprava 
z miniaturních keramických kuliček pojme 
veškeré nečistoty, rozloží je a zároveň zredukuje 
pachy vznikající při 
pečení až o 80 %.

Smalt titanGlanz

Pečicí trouba je vybavena moderním, světlým 
a vysoce lesklým smaltováním, takže osvětlení 
v troubě se lépe odráží od stěn a vám tak trouba 
nabídne více světla. Aby světlo v troubě nebylo 
ničím rušeno, je tato 
speciální povrchová 
úprava extrémně 
odolná proti skvrnám 
např. z ovoce a zeleniny. 

Trojnásobný plně teleskopický výsuv

Pomocí trojnásobného plně teleskopického 
výsuvu můžete pečicí plechy, rošty nebo univer-
zální pánev vysunout úplně před prostor pečicí 
trouby. A to až o 17 cm dále než u běžných 
trojnásobných teleskopických výsuvů. Bez 
překlopení, protože 
quadro teleskopické 
výsuvy Siemens jsou 
stabilní a s lehkým 
chodem.

Indukce a funkce powerBoost

Indukční cívky pod sklokeramickou deskou vytváří 
teplo v magnetizujícím dnu hrnce, aniž by se 
přímo zahřívala varná zóna. Výkon indukční varné 
zóny můžete zvýšit pomocí funkce powerBoost až 
o 50 %. Zejména při 
uvedení do varu a u vět-
ších množství dosáhnete 
úspory času až 35 %.

Pro naše spotřebiče používáme 
jen ty nejlepší přísady

Celoskleněná vnitřní strana dvířek

Vnitřní strana dvířek trouby je celoskleněná, 
snadno čistitelná a v případě potřeby můžete sklo 
i vyjmout. Zároveň můžete plochu využít k odklá-
dání plechů a nádobí.

Indukce: bezpečné a snadno čistitelné

Sklokeramický povrch se během vaření s indukcí 
zahřívá pouze zpětným předáním tepla ze dna 
hrnce. Pokud zapnete indukční varnou zónu, aniž 
byste na ni postavili hrnec nebo pánev, je nebez-
pečí popálení prakticky nulové – varná zóna se 
u indukce totiž sama vůbec neohřeje. Navíc se 
sklokeramický povrch zahřívá pouze nepodstatně 
zpětným odběrem tepla ze dna hrnce. Překypělá 
tekutina se nepřipálí, nic 
se kolem hrnce nepřipe-
če. K čištění stačí varnou 
desku pouze setřít 
hadříkem.

odvětrání/
cirkulace
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Komfort a bezpečnost:
• sklokeramická indukční varná deska
• senzorové ovládání
• design s plošným rámečkem
• sklokeramika bez dekoru
• 4 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
• funkce powerBoost pro všechny varné zóny
• 17 výkonových stupňů
• timer
• digitální funkční displej
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání
• 2stupňový ukazatel zbytkového tepla 
• hlavní vypínač 
•  funkce powerManagement – možnost nastavení max.

příkonu desky
•  min. tloušťka pracovní desky 30 mm nad pečicí troubou / 

/ 20 mm bez trouby
• připojovací kabel 1,1 m
• příkon: 7,2 kW 

Výkon a velikost varných zón:
vpředu vlevo 1,8 kW 18 cm
vzadu vlevo 1,8 kW 18 cm
vzadu vpravo 1,4 kW 14,5 cm
vpředu vpravo 2,2 kW 21 cm

Zvláštní příslušenství – např.:
• HZ 390090 Wok-pánev s mřížkou a poklicí

Rozměry (V × Š × H): 5,7 × 57,5 × 50,5 cm
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 5,3 × 56 × 49 cm

Komfort a bezpečnost:
• sklokeramická varná deska se senzorovým ovládáním
• design s plošným rámečkem
• sklokeramika bez dekoru
•  4 varné zóny highSpeed, z toho 1 dvouokruhová varná 

zóna
• 17 výkonových stupňů
• digitální funkční displej
• timer
• elektronika uvedení do varu
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání 
• 2násobný ukazatel zbytkového tepla
• kontrolka provozu
• hlavní vypínač
• minimální tloušťka pracovní desky: 20 mm

Výkon a velikost varných zón:
vpředu vlevo 1,2 kW 14,5 cm
vzadu vlevo 0,75 kW; 2,2 kW 12 cm; 21 cm
vzadu vpravo 1,2 kW 14,5 cm
vpředu vpravo 2,0 kW 18 cm

Zvláštní příslušenství – např.:
• HZ 390090 WOK-pánev s mřížkou a poklicí
• HZ 25920 mezidno pro vestavbu nad zásuvku 

Rozměry (V × Š × H): 4,5 × 57,5 × 50,5 cm
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 4,1 × 56 × 49 cm

Indukční sklokeramická 
varná deska EH 645TE11E nerez

Sklokeramická varná deska 
ET 645TF12E nerez

Orientační cena v Kč 12 990,–

Orientační cena v Kč 17 990,–

Extraklasse varné desky
Indukce – rychlá, bezpečná a snadno čistitelná 
Sklokeramika – senzorové ovládání a displej pro snadnou obsluhu

Extraklasse vestavná trouba.
Více komfortu díky 3násobnému teleskopickému výsuvu

Druhy ohřevu:
•  8 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, 3D-horký vzduch 

plus, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, vario--
-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, stupeň pro 
pizzu, rozmrazování

Energetický štítek:
 ■ třída spotřeby energie A –20 % 1)

Komfort a bezpečnost:
•  pečicí trouba universal Plus (8 druhů ohřevu: horní/ 

/dolní ohřev, 3D-horký vzduch plus, samostatný dolní 
ohřev, cirkulační gril, vario-velkoplošný gril, vario-malo-
plošný gril, stupeň pro pizzu, rozmrazování)

• sklopný dvouokruhový gril
• pečicí trouba 67 l s extrahladkým smaltem titanGlanz
• elektronické hodiny s programováním
• osvětlení pečicí trouby
• celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 3násobný 

teleskopický výsuv v základní výbavě
• teplota skla dvířek max. 50 °C 2)

• automatický rychloohřev
• dětská pojistka – tlačítko Klíč
• světelný koncept: červená 
• zápustné ovládací knoflíky
• chladicí ventilátor
•  samočištění ecoClean na zadní stěně; boční stěny 

a strop možno dokoupit jako zvláštní příslušenství
• pečicí trouba s výklopnými dvířky

Příslušenství:
• 1x smaltovaný plech HZ 331000
• 1x kombi rošt HZ 334000 
• 1x univerzální pánev HZ 332000 

Zvláštní příslušenství – např.:
• HZ24D300 set pro vaření v páře
• HZ317000 forma na pizzu
• HZ324000 vkládací rošt do univerzální pánve
• HZ325000 grilovací plech
• HZ327000 pečicí kámen
• HZ329020 ecoClean set
• HZ331000 smaltovaný pečicí plech
• HZ331010 smaltovaný pečicí plech s nepřilnavou vrstvou
• HZ332000 univerzální pánev
• HZ332010 univerzální pánev s nepřilnavou vrstvou
• HZ333000 profi pánev
• HZ333001 víko pro profesionální pánev
• HZ334000 kombinovaný rošt
• HZ336000 skleněná pánev
• HZ390010 nerezový pekáč s víkem
• HZ915001 skleněný pekáč s víkem 5,1 l

Rozměry (V × Š × H): 59,5 × 59,5 × 54,8 cm
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 57,5–59,7 × 56 × 55 cm

Vestavná trouba 
HB 33AU540 nerez

17 990,– 
Orientační cena v Kč

1)  o 20 % úspornější (0,79 kWh), než je hodnota (0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A (měřeno dle EN 50304)
2)  měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/dolní ohřev, 180 °C po 1 hodině provozu

20

*
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Komfort a bezpečnost:
•  výkon: 900 W (5 výkonových stupňů: 

900/600/360/180/90 W)
• výkon grilu: 1200 W
•  gril kombinovatelný s mikrovlnným výkonem: 

360/180/90 W 
• elektronické ovládání
•  snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým 

zdvihem a zapouštěcím otočným voličem
• cookControl 8 
•  váhová automatika pro 4 rozmrazovací, 3 varné programy 

a 1 kombinovaný program
• velký digitální ukazatel: čas přípravy a hodiny
• paměťová funkce
• skleněný otočný talíř o průměru 31,5 cm
• nerezový varný prostor: 25 l
• osvětlení vnitřního prostoru
• dvířka s průhledovým okénkem
• možnost podstavby pod horní skříňku
• příkon: 1,45 kW
• jištění: 10 A
• napětí: 230 V

Rozměry spotřebiče (V × Š × H): 29 × 46,2 × 32 cm
Rozměry varného prostoru (V × Š × H): 19,4 × 29 × 27,4 cm

Mikrovlnná trouba
HF 24G541 nerez

9 990,– 
Orientační cena v Kč

Komfort a bezpečnost:
• komínový odsavač par, 60 cm
• pro montáž na stěnu nad varným místem 
•  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu, pro 

provoz s cirkulací je nutná montážní sada (nutno dokou-
pit jako zvláštní příslušenství)

• výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí v myčce nádobí
• ovládání tlačítky s modrým podsvětlením
• 3 výkonové stupně + 1 intenzivní stupeň
•  osvětlení pracovního místa halogenovými úspornými 

žárovkami 2x 25 W
•  výkon odvětrání ventilátoru: 450 m3/hod. při 3. stupni 

a 680 m3/hod. při intenzivním stupni
•  max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: 430 m3/hod. 

normální provoz, 650 m3/hod. při intenzivním stupni
•  hlučnost při maximu normálního provozu 430 m3/hod.: 

43 dB (A), odpovídá 57 dB (A) re 1 pW dle DIN/EN 60704-2-13
• příkon: 260 W
• odtahová trubka: ø 150 mm, ø 120 mm

Zvláštní příslušenství:
•  LZ 53250 montážní sada pro provoz s cirkulací včetně 

aktivního uhlíkového filtru
• LZ 53251 aktivní uhlíkový filtr (náhradní)
•  LZ 56000 montážní sada pro cirkulaci cleanAir – snížení 

hlučnosti, zvýšení účinnosti aktivního uhlíkového filtru, 
prodloužení intervalu výměny aktivního uhlíkového 
filtru

•  LZ 56200 cleanAir aktivní uhlíkový filtr (náhradní) při 
použití montážní sady LZ 56000

• LZ 12250 prodloužení komínu 1000 mm, nerez
• LZ 12350 prodloužení komínu 1500 mm, nerez

Rozměry (V × Š × H) v mm:  
 642–954 × 600 × 500 (odvětrání) 
642–1064 × 600 × 500 (cirkulace) 

Komínový odsavač par 
LC 66BA530 nerez

Extraklasse komínový odsavač par 
s výkonným ventilátorem s dvousměrným sáním

Extraklasse vestavná mikrovlnná trouba 
s nerezovým rámečkem a cookControl 7

Orientační cena v Kč 3 990,–

Komfort a bezpečnost:
•  vestavný spotřebič pro horní skříňku širokou 60 cm, 

vestavba možná i do vysoké skříňky
• mikrovlnný ohřev 900 W
• 5 výkonových stupňů: 900/600/360/180/90 W 
• cookControl 7 
• váhová automatika pro 4 rozmrazovací programy
• váhová automatika pro 3 varné programy 
•  snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvi-

hem a zápustným otočným voličem
• barva displeje: červená
• ukazatel denního času
• dvířka otvíratelná do strany s průhledovým okénkem
• závěs dveří vlevo 
• nerezový varný prostor: 25 l 
• skleněný otočný talíř o průměru: 31,5 cm
• příkon: 1,45 W
• připojovací kabel se zástrčkou 1,3 m

Příslušenství: 
• skleněný otočný talíř
• vestavný rámeček

Rozměry spotřebiče (V × Š × H): 28 × 51,3 × 40,5 cm
Rozměry varného prostoru (V × Š × H): 21,5 × 33,7 × 35,4 cm
Rozměry pro vestavbu (V × Š × H): 38 × 56 × 55 cm

Vestavná mikrovlnná trouba 
HF 24M561 nerez

Orientační cena v Kč 7 990,–

Extraklasse mikrovlnná trouba 
s cookControl 8
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Volbou produktu Siemens zároveň volíte dostupnost odborného a profesionálního servisního 
týmu po celou dobu životnosti spotřebiče. Pokud potřebujete, máme dobře školené specialisty 
připravené pro odbornou, rychlou i poradenskou pomoc. Stejný důraz jako na kvalitu našich 
spotřebičů klademe i na náš servis. Žádný jiný servis nezná spotřebiče Siemens lépe než my. 
Znalosti našich techniků jsou podložené pravidelným školením a tréninkem na Siemens 
spotřebičích a zkušenostech s technickým testováním, diagnostikou spotřebičů spolu 
s používáním měřicích přístrojů.

Vaše spokojenost s našimi službami

To, co jste nám vy – naši zákazníci – řekli o kvalitách servisu Siemens v dotazníku spokojenosti 
hovoří pro kvalitu servisu na spotřebiče značky Siemens.

5 hvězd = velmi dobrý 
Výsledky ankety pořádané v roce 2010 mezi našimi koncovými uživateli 

Celková spokojenost se servisem

4,13

Servisní síť Siemens: 
nikdo nezná váš spotřebič Siemens lépe

Naše služby

Rychlé dodávky náhradních dílů
Dodáváme náhradní díly a příslušenství do dvou pra-
covních dní od objednání.

Spolehlivé dodávky náhradních dílů
Jako výrobce používáme výhradně originální 
náhradní díly. Jsme schopni je dodávat po mnoho let 
i po ukončení výroby spotřebiče.

Vždy nablízku
Naše široká servisní síť je zárukou toho, že odborná 
pomoc je vždy nablízku.

Příslušenství 
Využijte naši rozsáhlou řadu příslušenství 
a vyzkoušejte čisticí a ošetřující přípravky pro svůj 
Siemens spotřebič. Stačí zavolat nebo objednat 
e-mailem.

Dva roky záruka
Při koupi vám na spotřebič Siemens poskytneme dva 
roky záruky, na případnou opravu poskytujeme rovněž 
záruku. Na modely z tohoto katalogu se vztahuje 
záruka tři roky.
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Technické nákresy Poznámky

ET 645TF12E

LC 66BA530

HF 24M561

EH 645TE11E

Sklokeramická varná deska 

Komínový odsavač par

Vestavná mikrovlnná trouba 

Indukční sklokeramická 
varná deska

SN 65M007EU

Plně vestavná myčka 
nádobí speedMatic 

rozměry v mm HB 33AU540

Vestavná trouba 

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm
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Seznamte se s budoucností.

Domácí spotřebiče
Podzim–zima 2011

Váš odborný prodejce, který vám nejen spolehlivě poradí při 

výběru, ale i po nákupu je vám kdykoli k dispozici:

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení (s platností od 1. 1. 2010)

druh elektrozařízení výše příspěvku výše příspěvku 
 bez DPH vč. DPH 
pračky 54,62 Kč 66,00 Kč 
sušičky 54,62 Kč 66,00 Kč 
myčky 54,62 Kč 66,00 Kč 
sporáky, trouby 54,62 Kč 66,00 Kč 
chladicí a mrazicí přístroje 180,67 Kč 217,00 Kč 
vysavače 10,08 Kč 12,00 Kč 
mikrovlnné trouby 10,08 Kč 12,00 Kč 
sklokeramické desky 10,08 Kč 12,00 Kč 
odsavače par 10,08 Kč 12,00 Kč 
malé spotřebiče* 2,52 Kč 3,00 Kč 
celoplynové sporáky  0,00 Kč 0,00 Kč 
plynové desky 0,00 Kč 0,00 Kč 

*  varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa, kávovary, nahřívací 
dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače, masomlýnky, kávomlýnky

Modely označené ikonou Partner Programm naleznete  
pouze u vybraných smluvních prodejců.

•  Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
•  Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu 

a předejte ho dalším zájemcům.
•  Technické změny vyhrazeny. Uvedené ceny jsou pouze 

orientační, konečnou cenu stanoví Váš prodejce.
•  Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/ dodavatelem 

v tomto dokumentu byly získány na základě měření 
prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných 
směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném 
provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

Zákaznická linka: 251 095 555 
e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com 
© 2011 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Printed in Czech Republic 9/11

www.siemens-home.com/cz
www.maloobchodníklub.cz

 

 

Spotřeba energie na 100 l
za 24 hodin

Spotřeba na 1 kg prádla  
(barevné/vyvářka 60 °C)

Spotřeba na 1 kg prádla
(bavlna, suché do skříně,
odstředěno při 1000 ot./min) 1996: 12 jídelních sad

2011: 13 jídelních sad

 

Spotřeba na mycí cyklus /
jídelní sadu

 

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
energie*

Spotřeba
vody*

Spotřeba
vody*

Automatické pračky Sušičky Myčky nádobí Chladicí a mrazicí přístroje

Chladnička Mraznička Kombinace
chlad./mraz.

*Porovnání hodnot spotřeby dle  
normovaného programu (bavlna 60 °C při 
maximální náplni) automatické pračky 
Siemens  WM16Y840 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného 
modelu Siemens z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle 
normovaného programu kondenzační 
sušičky Siemens   WT 48Y700 z roku 
2011 s hodnotami spotřeby výbavou 
shodného modelu Siemens z roku 
1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle 
normovaného programu Eco 50 °C 
myčky nádobí Siemens  SN 26U893EU
z roku 2011 s hodnotami spotřeby 
výbavou shodného modelu Siemens
z roku 1996.

*Porovnání hodnot spotřeby dle předepsané
normy chladničky Siemens  KI 18LA75, mrazáku
GS 40NAW40, kombinace KG 36NSB40 z roku 2011
s hodnotami spotřeby výbavou shodného s modelu 
Siemens z roku 1996.

0,61 
kWh

0,19 
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20111996

až  
–69 %

až  
–38 %
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–29 %

20111996
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0,54 
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Spotřeba energie dle
normy DIN EN 50304*

 

Trouby

*Porovnání hodnot spotřeby dle 
předepsané normy elektrické 
trouby Siemens HB 38GB570
z roku 2011 s hodnotami spotřeby 
výbavou shodného modelu 
Siemens z roku 1996.
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Úspora vody a energie u domácích
spotřebičů Siemens
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