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Váš odborný prodejce, který Vám nejen spolehlivě poradí při výběru, 
ale i po nákupu je Vám kdykoli k dispozici:

Siemens. Seznamte se s budoucností.

Kvalitní vestavné spotřebiče řady studioLine od znač-
ky Siemens mají jedno společné: exkluzivitu, kam až 
člověk dohlédne. Přesvědčí Vás nejen svou výjimečnou 
inovativní technikou uvnitř, ale i z pohledu designu 
splňují nejvyšší nároky. Nelze se tudíž divit, že jedineč-
né studioLine vestavné spotřebiče byly vyznamenány 
renomovanými cenami za inovaci a design.

Cena iF design
■  pro varnou desku s discControl ovládáním EH 685DB12E
■   pro varnou desku s discControl ovládáním 

EH 885DB21E dokonce zlatá. A zároveň je nominována 
v Německu na cenu za Design roku 2011

Cena reddot design
■  pro kompaktní mikrovlnnou troubu HB 86P582
■  pro kombinovanou parní troubu HB 36D582
■  pro ohřevnou zásuvku HW 290582
■  pro vestavnou troubu HB 36G4580

BMK cena za inovaci
■  pro speedMatic kompaktní myčky nádobí SC 78M530EU 

a SK 78M530EU

BMK Innovations-
preis 2010

Gewinner

Výjimečná 
exkluzivita

 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
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Nová řada vestavných spotřebičů se vyznačuje množstvím 
speciálních prvků ve výbavě, se kterými se setkáte pouze 
u studioLine.

Nejvytříbenější design
studioLine design je moderní a nadčasový s nezaměnitelnou 
charakteristikou všech vestavných spotřebičů studioLine:
■   krásně tvarované studioLine držadlo z masivní ušlechtilé 

oceli
■   elegantní studioLine logo na přístrojích podtrhuje kvalitu
■  chromované prvky zušlechťují vnitřní chladicí prostor spo-

třebičů coolConcept
■    design emotionLight nastaví skvělý výkon Vaší myčky nádo-

bí do správného světla

Nejmodernější technika
Inovativní technika oslní jedinečnými výkony a maximálním 
komfortem obsluhy:

■  Novinka: Celoplošná indukční deska se postará o maximál-
ní volnost na své ploše bez omezení varnými zónami. 

■  Trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém se STOP-
-FUNKCÍ, díky níž je umisťování plechů a roštů snazší.

■  Nová dvířka trouby se softClose tlumí zavírání dvířek tak, 
aby se zavřely jemně a tiše.

■ Teplotní sonda má teplotu pečení pod dohledem.
■  Ovládání discControl v jedinečném designu z ušlechtilé

oceli představuje zcela nový druh ovládání varné desky.
■  Díky celosvětově jedinečné technologii Zeolith se nádobí 

usuší obzvláště efektivně a brilantně. 
■  Stropní odsavač par dává ještě větší volnost při projektování 

kuchyňského prostoru.

Made in Germany
Nejmodernější technologie s nejlepšími ma-
teriály a nejlepším zpracováním – studioLine 
se vyznačuje vysokou kvalitou a trvalou 
hodnotou. Domácí spotřebiče Siemens 
stejně jako většinu studioLine přístrojů 
vyrábí zhruba 14 000 vysoce kvalifi kovaných 
zaměstnanců v sedmi závodech v Německu.

Exkluzivita 
zaručena

Vybraní studioLine partneři
Nová řada studioLine od Siemens se zaměřuje na nejvyšší kvalitu 
designu a technické výbavy. Z toho důvodu můžete získat tuto 
hodnotnou řadu vestavných spotřebičů výhradně ve vybraných 
specializovaných obchodech: u našich studioLine partnerů.

Excelentní studioLine poradenství.
Exkluzivní zákaznický poradenský servis je u studioLine samo-
zřejmě inklusive. Tak se můžete spolehnout na závaznou kvalitu 
servisu svého specializovaného prodejce stejně jako na profesio-
nální a individuální poradenství.

Individuální studioLine servis
Naše studioLine infolinka 251 095 575 je Vám k dispozici každý 
všední den od 9.00 do 17.00 hod. Informace ohledně výrobků, 
jejich používání a obsluhy můžete získat také elektronicky na: 
studioline@bshg.com

studioLine od Siemens je novou neporovnatelnou řadou vestavných spotřebičů pro všechny, 
kteří dávají důraz na větší exkluzivitu designu, techniku a vybavení svých domácích 
spotřebičů. A kteří navíc očekávají lepší kvalitu, poradenství a servis. Atributy, které Vám 
nabídne pouze specializovaný obchod s kuchyňskými spotřebiči. S řadou studioLine od 
Siemens Vám nabízíme Exkluzivitu inklusive.

Výrazný design, 
působivý servis
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Intuitivně ovladatelný: barevný TFT-displej
Optimální kontrastní hodnoty a vysoké rozlišení – nový barevný 
textový TFT-displej nabízí ještě lepší čitelnost z každého úhlu 
pohledu. Jednoduché animace se postarají o rychlé, intuitivní 
pochopení všech funkcí, a tím o ještě větší komfort obsluhy.

V nekrásnější harmonii
Spotřebiče compact45, jako např. parní trouba a mikrovlnná 
kompaktní pečicí trouba, je možno skvěle sjednotit s ohřevnou 
zásuvkou a velkoobjemovou pečicí troubou do jedné elegantní 
jednotky, která se díky kontinuálnímu designu a jednotnému 
ovládacímu panelu perfektně opticky začlení do jednoho celku.

Nejvytříbenější design
studioLine design je moderní a nadčasový a je součástí všech 
spotřebičů. Charakteristickými znaky jsou inovativní modře 
podsvícené ovládání lightControl, nový barevný textový TFT-
-displej s vysokým rozlišením, elegantní madlo z masivní 
ušlechtilé oceli a logo studioLine na spotřebičích.

Jediné, co Vám
bude chybět,
budou slova
Pro všechny, kteří hledají něco neobyčejného: u vestavných 
spotřebičů studioLine najdete veškeré možnosti jak pro 
stylové, tak i individuální a kvalitní kuchyňské vybavení. 
Inovativní technika s množstvím jedinečných výkonových 
parametrů a nezaměnitelný design spotřebičů v kombinaci 
s prvotřídní kvalitou materiálu a jejího zpracování tuto ex-
kluzivitu podtrhují. Těšte se na unikátní technické inovace, 
jako jsou parní trouba nebo novinka značky Siemens celo-
plošná indukce pro maximální volnost při vaření, jakož i na 
nový timeLight u myček nádobí s celosvětově jedinečnou 
technologii Zeolith pro zářivé výsledky v třídě energetic-
ké spotřeby A+++. Objevte mimořádné přednosti výbavy 
s novým barevným textovým TFT-displejem, se systémem 
softClose u dvířek trouby, 3násobným plně výsuvným 
systémem se STOP-FUNKCÍ a teplotní sondou – vše sériově 
dodávané do každé pečicí trouby studioLine. Užijte si sty-
lový design elegantních madel studioLine, světelné řešení 
intuitivního ovládání lightControl nebo světelný design 
emotionLight v myčkách nádobí speedMatic. A vychutnej-
te si svůj nový, svobodný prostor pro to, abyste mohli vše 
sestavit podle svých individuálních požadavků.

Nový barevný textový TFT-displej
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Exkluzivní výbava
3násobný teleskopický plně výsuvný systém se STOP-FUNKCÍ, 
teplotní sonda pro větší komfort při měření teploty a dvířka 
trouby s tlumeným dovíráním softClose – všechny pečicí trouby 
řady studioLine Siemens mají tyto specifi cké prvky ve výbavě.

Inovativní technologie
Silou magnetu se aktivují indukční cívky pod sklokeramickým 
povrchem varné desky, na které stojí nádobí: spojí se v jednu 
ovladatelnou jednotku a vytvoří teplo pro vaření. Hned a pouze 
tak dlouho, jak je potřeba. 

Vše pod kontrolou
Jakmile umístíte nádobí na celoplošnou indukci, ihned se Vám 
zobrazí jeho pozice, velikost a tvar na snadno ovladatelném, 
barevném TFT-dotykovém displeji. Dotknete-li se tlačítka Info, 
objeví se Vám všechny potřebné tipy k používání a ovládání. 

Volnost při vaření
Na nové celoplošné indukční desce značky Siemens nyní můžete 
zcela volně umístit až čtyři pánvičky a hrnce současně. Inova-
tivní celoplošná indukce automaticky rozpozná pozici, velikost 
a tvar každého jednotlivého nádobí. 

Jedna varná deska. 
Absolutní volnost
S novou celoplošnou indukční varnou deskou nyní zažijete 
maximální volnost při vaření na indukci. Neboť díky nové 
inovativní mikromodulové technologii můžete své nádobí 
zcela volně umístit – bez omezení jako u předem vyzna-
čených varných zón. Inteligentní sklokeramický povrch 
automaticky rozpozná pozici, velikost a tvar všech hrnců 
a pánví. Elektronika přesně rozpozná, které cívky musí být 
aktivovány: spojí se v jednu ovládanou jednotku a vznikne 
teplo pro vaření. Hned a přesně na tak dlouho, jak je potře-
ba. A pokud přesunete nádobí po desce, inovativní indukč-
ní cívky to samy zaregistrují a ihned reagují. Nezávislejší už 
vaření nemůže být.



98

Inovace inklusive: celoplošná indukce
S inovativní celoplošnou indukční varnou deskou Vám nabízíme 
techniku indukce budoucnosti, kterou si můžete dopřát již dnes. 
Vaše nádobí můžete umístit kamkoliv na varnou desku a užít si 
tak maximální volnost bez omezení přesně vymezenými varnými 
zónami. Exkluzivně pouze u studioLine.
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Dvakrát tak rychlé mytí a sušení
Díky funkci varioSpeed se nyní i v nové modulární myčce zkrátí 
doba mytí až o 50 %*. Zvolte program, pak stiskněte tlačítko 
varioSpeed – a již Vás očekává optimální výsledek: zářivě čisté 
a současně suché nádobí. 
*Neplatí pro program rychlý 45 °C a předmytí.

Velkolepé ve dvou velikostech
Modulární myčky nádobí myjí tam, kde Vám to nejvíc vyhovuje, 
a je možné je optimálně začlenit i do kuchyňských linek, bez so-
klů. Ostatně existují ve dvou velikostech – výška 45 cm a 60 cm. 
Tím se ještě fl exibilněji přizpůsobí vašim požadavkům.

Inovativní prvky výbavy
Více vnitřního prostoru, více výbavy: studioLine pečicí trouby 
s inovativním ovládáním lightControl, novými dvířky s tlume-
ným dovíráním softClose, elektronickou pečicí automatikou 
cookControl, samočištěním activeClean®, 3násobným telesko-
pickým plně výsuvným systémem se STOP-FUNKCÍ a teplotní 
sondou.

Jedno přání.
Mnoho možností
Nová řada studioLine okouzlí svým fascinujícím designem. 
Vyvážené, harmonické a jasné linie nadchnou stylovou ele-
gancí. Kvalitní materiály jsou skvěle zpracované. Ušlechtilá 
ocel svědčí o klasické modernosti. To vše můžete vidět, 
cítit – a především libovolně kombinovat. Neboť každý 
spotřebič studioLine se vyznačuje stejnými exkluzivními 
designovými prvky. A tím Vám poskytuje veškeré možnosti 
pro exkluzivní sladění Vaší kuchyně s Vašimi požadavky, 
potřebami a vaším stylem. Takto myje inovativní modulár-
ní speedMatic myčka tam, kde je to pro Vás nejpříhodnější. 
Nechá se například optimálně začlenit i do kuchyňských 
linek bez soklů. A to je pouze jedna z mnoha individuálních 
možností vestavby. 

Nová dvířka trouby se softClose



1312

Perfektní výsledky
cookControl se 70 automatickými programy u studioLine parní 
trouby se postará o to, aby se každé jídlo perfektně povedlo, 
a pomocí praktické teplotní sondy připravíte maso vždy přesně 
tak, jak si přejete.

Jednoduché ovládání 
Jedním stiskem tlačítka on/off na lightControl ovládacím pane-
lu máte ihned k dispozici všechny funkce. Modré podsvětlení 
tlačítek jakož i optimální čitelnost a intuitivně ovládaný barevný 
textový TFT-displej Vám přitom na první pohled ukazují, jaké 
funkce jsou momentálně aktivní. 

Dokonalost a la studioLine
Na čtyřech zásuvných úrovních parní trouby je možno současně 
připravovat různé pokrmy bez přenosu pachu a chuti. A stan-
dardní vybavení normovanými gastronádobami, 2dílnou sadou 
na pečení z odolné ušlechtilé oceli a teplotní sondou zajistí 
optimální přípravu pokrmů při minimálním znečištění. 

Vestavná parní trouba s teplotní sondou

Exkluzivní kvalita spotřebičů řady studioLine se projevuje nejen 
v designu, zpracování a technice, ale i v chuti. Jedním z mimořád-
ně přesvědčivých příkladů je vestavná parní trouba. Svými inova-
cemi pomáhá k perfektním výsledkům při vaření v páře, klasickém 
či horkovzdušném ohřevu nebo při kombinaci páry a horkého 
vzduchu. Teplotní sonda precizně kontroluje teplotu uvnitř masa. 
Vaše maso se s její pomocí upeče přesně tak, jak to máte nej-
raději – ať už je to rare, medium nebo well done. Klima senzor 
nastaví množství páry podle teploty a druhu ohřevu v závislosti na 
hmotnosti připravované potraviny. Kromě toho tukový fi ltr izoluje 
vznikající tukové částečky a následně jej lze zcela jednoduše umýt 
v myčce nádobí. S takovou perfektní výbavou nabízí vestavná 
parní trouba pro každý druh jídla optimální způsob úpravy. Potravi-
ny si tak uchovají vše, co je na nich důležité a cenné: chuť, aroma, 
vitamíny a živiny.

To nejlepší pro zeleninu.
A pečeni... A rybu
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Individualita díky fl exibilitě
Kvalitními chladničkami coolConcept přetváří 
Siemens nejvyšší nároky na standardní – jsou 
výkonnější a energeticky úspornější díky inovativní 
technice chlazení s funkcí vitaFresh, noFrost a A++, 
přehlednější a individuálnější díky inteligentní-
mu uspořádání vnitřního prostoru se speciálními 
zónami čerstvého chlazení, fl exibilnější díky ply-
nule výškově nastavitelným dveřním přihrádkám 
easyLift a pohodlně výškově nastavitelným skle-
něným odkládacím plochám easyLift, stylovější 
a modernější díky ušlechtilému provedení vnitř-
ního prostoru s chromovými prvky a skleněnými 
odkládacími plochami. A díky spotřebičům řady 
coolConcept s jejich různorodými variantami výba-
vy, modelů a výškového provedení se potřebujete 
rozhodnout pouze už jen o konkrétním modelu 
studioLine, který se do Vaší kuchyně hodí nejlépe 
a který nejvíce vyhovuje vašim požadavkům. 

Nadčasové, elegantní a exkluzivní
Řada spotřebičů coolConcept nabízí ojedinělé množství možnos-
tí pro uspořádání vnitřního prostoru. K tomu tři různé úložné 
zóny pro uchovávání vašich potravin v chladu: klasická zóna 
chlazení, obě vitaFresh zóny s teplotami blízko 0 °C a zóna mra-
žení s funkcí noFrost. 

Extraluxus při chlazení
vitaFresh zachová Vaše potraviny až 3x déle čerstvé. Díky LED 
osvětlení máte dokonalý přehled v celé přihrádce, vlkovitý prolis 
dna zaručí křehkost ovoce a zeleniny a airFresh fi ltr neutralizuje 
případné nežádoucí pachy.

Skutečný všeuměl
Šetrné vaření v páře, klasické vaření a pečení s horkým vzdu-
chem nebo vše dohromady – svým multifunkčním, profesionál-
ním prostředím nabízí parní trouba studioLine pro každé jídlo 
a pro každou potravinu optimální způsob úpravy.

Creme de la crema 
Svět kávy zná mnoho druhů a ještě více různých kávových speci-
alit. Plně automatické espresso rozmazlí milovníka kávy malými 
uměleckými díly – hustou, jemnou, krémovou konzistencí v bar-
vě lískových oříšků a jedinečnou krémovou pěnou. 
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Design je excelentně 
exkluzivní. Účinnost je 
exkluzivně excelentní

Pro mimořádné nároky nastavuje řada studioLine nová měřítka. Vestavné 
myčky nádobí Siemens patří k nejrychlejším a nejúspornějším na světě při 
skvělém výsledku mytí. Inovativní myčky nádobí speedMatic dosahují díky 
novému hydraulickému systému ve třídě spotřeby energie A++ zcela nové 
hodnoty co do rychlosti a důkladnosti. Světově ojedinělá technologie Zeolith 
navíc zaručuje briliatní výsledky sušení ve třídě spotřeby energie A+++. 

Kromě toho přesvědčí svojí jedinečnou technickou výbavou, jako jsou např. 
intenzivní zóna, příborová zásuvka varioPLUS, dávkovací asistent pro rov-
noměrné rozpouštění mycích tablet anebo novou funkcí timeLight, která 
projektuje informace o probíhajícím programu na podlahu. To vše dohroma-
dy představuje působivou inovaci se skvělými výsledky mytí zasazenou do 
příjemného osvětlení emotionLight. 

Tichý skvostný výkon
Myčky nádobí studioLine nedělají kolem svého skvostného 
výsledku mnoho povyku. Neboť díky speciální akustické izolaci 
jsou při mytí mimořádně tiché. Tak pracují ty nejtišší spotřebiče 
od Siemens při 42 dB – to znamená ještě tišeji než počítač.

Nahoře šetrně, dole pod tlakem
Při používání speciální funkce intenzivní zóna dojde ke zvýšení 
teploty a tlaku vody na tryskách ve spodním koši. V horním koši 
zůstane vše podle zvoleného programu. Ideální pro silně znečiš-
těné hrnce a pánve!

Flexibilnější s třetí úrovní
Nová zásuvka varioPLUS se sklopnými trny a výškovým nastave-
ním bočních stran poskytuje prostor nejen pro klasické příbory, 
ale i pro naběračky, salátové příbory, a dokonce malé nádobí 
jako např. espresso šálky. A vzhledem k tomu, že ve spodním 
koši již není koš na příbory, uložíte do myčky až 14 jídelních sad.

Nová příborová zásuvka varioPlus
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Perfektní kombinace
Okamžitě horké, okamžitě studené: vaření s powerIndukcí je 
rychlé, bezpečné a čisté. A s touchSlider lze varnou desku velmi 
jednoduše ovládat – stačí přejet jen jedním prstem po ovlá-
dací liště. Moderní technika a design jen umocní váš zážitek 
z vaření.

Správné klima v kuchyni
Váš design přitahuje pohledy všech, vaše moderní technika 
všechny pachy. Stropní, komínový nebo ostrůvkový odsavač par – 
jakýkoliv tvarově a designově nadčasový studioLine spotřebič 
z vysocehodnotného nerezu se stará o to, aby všechny nepříjemné 
kuchyňské pachy zmizely nejen rychle, ale i potichu.

Perfektní komfort obsluhy
Díky systému rackMatic s plným výsuvem můžete v myčkách 
nádobí studioLine nastavit výšku horního koše ve třech stup-
ních. A to zcela pohodlně, i když je koš plný. Tak mají místo 
v obou koších kromě nádobí, příborů a skleniček i velké hrnce 
a talíře.

Made in Germany
Nejmodernější technologie s nejlepšími materiály a nejlepším 
zpracováním – studioLine se vyznačuje vysokou kvalitou a trva-
lou hodnotou. Domácí spotřebiče Siemens stejně jako většinu 
studioLine přístrojů vyrábí zhruba 14 000 vysoce kvalifi kovaných 
zaměstnanců v sedmi výrobních závodech v Německu.

Haute Couture
pro Vaši Haute Cuisine
V exkluzivní kuchyňské lince vytváří design rámec, 
který okamžitě nasměruje pohled na to nejdůleži-
tější – na funkčnost. Dle této zásady jsme vyvinuli 
všechny spotřebiče studioLine. Ve všech spotřebi-
čích této exkluzivní řady Siemens se skrývá inova-
tivní technika, která při vaření, chlazení, ventilaci 
a mytí nadchne maximálním výkonem a skvělou 
kombinovatelností.

Tak se např. v moderním konceptu ovládání 
touchSlider ukrývá zcela nový způsob řízení teplo-
ty bez knofl íků a ovladačů. Vše se ovládá jednodu-
še dotykem nebo posunem prstu po ovládací liště. 
Zkuste si sami, jaký je to nový, intuitivní zážitek 
ovládat desku pomocí techniky touchSlider.
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Integrovatelná dle vašich představ
Modulární myčky nádobí myjí tam, kde se Vám to nejvíce hodí, 
je možné je instalovat i nahoru. Díky inteligentní technologii 
dokáže myčka nádobí o výšce 60 cm umýt v jednom cyklu až 
osm standardních sad nádobí, u modelu o výšce 45 cm až šest 
standardních sad nádobí.

V jedinečné harmonii
Řada spotřebičů compact45 jako např. parní trouby a kompaktní 
trouby s mikrovlnami doplněné o ohřevnou zásuvku lze perfekt-
ně spojit s klasickou pečicí troubou v elegantní jednotku, která 
díky shodnému designu i ovládacímu panelu opticky ladí vedle 
sebe.

Espresso je požitek
Plně automatický espresso přístroj připravuje kávu díky nejmo-
dernější senzorové technice vždy přesně s tou správnou teplo-
tou. Výsledkem je takřka malé umělecké dílo v oblasti požitku 
z kávy. A s funkcí „one touch“ je příprava espressa, kávy s mlé-
kem nebo latte macchiata snadná jako nikdy předtím.

Jedinečný design
studioLine design je nadčasově moderní a jednotný pro všechny 
řady spotřebičů. Poznávacími znaky jsou: inovativní, modře pod-
svícené lightControl ovládání, nový barevný textový TFT-displej 
s vysokým rozlišením, elegantní madlo jakož i exkluzivní logo 
studioLine na všech spotřebičích.

Vzájemná harmonie jednotlivých chodů hraje u každého 
menu velkou roli. V uspořádání Vaší kuchyně tomu není 
jinak. A studioLine od Siemens Vás exkluzivně vybízí 
k tomu, abyste si svoji kuchyni sestavili zcela podle svého 
vkusu. Nezáleží na tom, zda půjde o parní troubu, plně 
automatické espresso nebo modulární myčku nádobí 
speedMatic nebo o mikrovlnnou kompaktní troubu či 
ohřevnou zásuvku – vašim náročným požadavkům ne-
jsou kladeny žádné meze. Neboť díky řadě spotřebičů 
studioLine s vestavnou výškou 45 cm můžete s nejvyšším 
technickým i optickým perfektcionalismem vedle sebe 
kombinovat cokoliv podle svého přání. Do své vysněné 
kuchyně, na kterou se nikdo nemůže vynadívat. 

Dokonalá harmonie. 
Nezáleží na tom, 
zda vedle sebe 
nebo nad sebou
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Vyšší výkon, nižší spotřeba
Technické inovace umožňují značce Siemens dosáhnout u domá-
cích spotřebičů lepší účinnosti, maximálního výkonu a komfortu 
při obsluze. Tak jsme za posledních 15 let dokázali ve všech kate-
goriích přístrojů výrazně snížit hodnoty spotřeby. Důkazem této 
mimořádně nízké náročnosti na zdroje energie je značka eco PLUS.

energii – i pro rozpočet domácnosti. Rozhodnutím pro nové, 
energeticky účinné domácí spotřebiče budete moci cíleně a trva-
le snížit spotřebu elektrického proudu, a tak již z domova přispět 
účinně k ochraně životního prostředí. 

Úspora energie začíná v domácnosti 
Celých 50 % soukromé spotřeby elektrického 
proudu jde na konto klasických velkých spo-
třebičů na chlazení, mražení, mytí a praní. To 
představuje zátěž nejen pro životní prostředí, 
ale – vlivem neustále rostoucích nákladů na 

Exkluzivní design.
Excelentní účinnost
Filozofi e studioLine je zcela prostá – ode všeho pouze to 
nejlepší. Design je stejnou měrou vytříbený jako působivý. 
Technologie se vyznačuje inovativní intenzitou výkonu. 
To, že je výroba v Německu, garantuje použití kvalitních 
a odolných materiálů a kvalitu jejich zpracování. A rovněž 
v oblasti efektivního využívání zdrojů jsme tuto náročnou 
úroveň důsledně realizovali. Koneckonců ochrana životní-
ho prostředí je u Siemens téma s nejvyšší prioritou, které 
podporujeme vývojem přístrojů respektujících zásadu 
efektivního využívání zdrojů. Proto se vestavné spotřebiče 
studioLine vyznačují nízkými hodnotami spotřeby. Při vý-
běru energeticky úsporných domácích spotřebičů spoleh-
livě pomohou evropské energetické štítky. Od roku 1996 
informují standardizovanými údaji o spotřebě energie 
a vody domácích spotřebičů. Technický pokrok mezitím 
vedl k tomu, že většina spotřebičů, které byly zařazeny do 
nejúspornější třídy spotřeby A (resp. u chlazení A+ a A++), 
je zdaleka úspornější, než přikazuje mezní hodnota třídy 
spotřeby A. Od prosince 2010 se mohou používat nové 

energetické štítky – nejdříve dobrovolně, od roku 2012 
povinně – pro myčky nádobí, pračky, chladicí a mrazicí 
přístroje. Významnou novinkou je rozšíření tříd spotřeby 
energie o tři další třídy A+, A++, A+++. 

Všechny údaje k hodnotám spotřeby energie a vody zde 
uvedené vycházejí z požadavků schválených Evropskou 
komisí v rámci nařízení pro jednotlivé druhy spotřebičů. 
Se spotřebiči studioLine máte nyní spoustu možností začít 
s ochranou životního prostředí už u sebe doma – bez kom-
promisů, co se designu, komfortu a výkonu týče.

Průměrná spotřeba elektrické energie
v německých domácnostech (v %).1

Ceny elektrického proudu pro domácnosti 
v letech 2000–2011. Změna oproti roku 2000 v %2

ostatní spotřebiče 14 % 

televize, HiFi systémy 7 % 

teplá voda – koupelna 10 %

teplá voda – kuchyně 3 %

společná spotřeba 6 %

2 % elektrické vytápění

8 % osvětlení

10 % drobné domácí spotřebiče

21 % chlazení 
a mražení

9 % vaření 
a pečení

4 % praní

3 % sušení
3 % mytí nádobí

1 Zdroj: Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. 2 Zdroj: Öko-Institut Freiburg, stav: 03/2011
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Teplota pečeně pod kontrolou
Chcete mít maso propečené spíše mírně, středně 
nebo hodně? Jednoduše použijte speciální teplot-
ní sondu. Právě to Vám pomůže upravit pečené 
maso tak, jak ho máte nejraději. Tato teplotní 
sonda je součástí exkluzivní výbavy pečicích trub 
studioLine.

Zavírají se jemně a tiše: nová dvířka se softClose
Nová dvířka trouby se systémem softClose mají tak 
ztlumené a tiché zavírání, že Vás při vaření nebu-
dou vůbec rušit. 

Pečicí trouby s exkluzivní nadstandardní výbavou

HB 33 G 4580 pečicí trouba HB 36 G 4580 pečicí troubaHB 73 G 4580 pečicí trouba HB 38 G 4580 pečicí trouba

studioLine výbava
 ■ pečicí trouba Universal PLUS s 8 druhy ohřevu
 ■ velkoobjemová pečicí trouba
 ■ elektronické hodiny
 ■ zápustné otočné voliče
 ■  spotřeba energie: A–20 %

o 20 % úspornější (0,79 kWh), než je mezní hodnota 
(0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A

 ■ příkon: 3,5 kW
 ■ délka přívodního kabelu: 1,2 m
 ■ zástrčka s uzemněním

studioLine výbava
 ■ ovládání lightControl
 ■  pečicí trouba Universal PLUS s 11 druhy ohřevu
 ■  velkoobjemová pečicí trouba
 ■  elektronické hodiny
 ■  cookControl se 40 programy
 ■  digitální displej
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■  otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný 
 ■  spotřeba energie: A–30% 

o 30 % úspornější (0,67 kWh), než je mezní hodnota 
(0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A

 ■  příkon: 3,65 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,2 m
 ■  zástrčka s uzemněním

studioLine výbava
 ■   activeClean® – automatické pyrolytické samočištění
 ■   pečicí trouba Universal PLUS s 9 druhy ohřevu
 ■   velkoobjemová pečicí trouba
 ■   elektronické hodiny
 ■   přesná regulace teploty 50–300 °C
 ■   zápustné otočné voliče
 ■   spotřeba energie: A–30%

o 30 % úspornější (0,66 kWh), než je mezní hodnota 
(0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A

 ■   příkon: 3,65 kW
 ■   délka přívodního kabelu: 1,2 m
 ■   zástrčka s uzemněním

studioLine výbava
 ■  ovládání lightControl
 ■  digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
 ■  pečicí trouba Universal PLUS se 14 druhy ohřevu
 ■  velkoobjemová pečicí trouba
 ■  elektronické hodiny
 ■  cookControl se 68 programy
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■  otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný
 ■  spotřeba energie: A–30%

o 30 % úspornější (0,67 kWh), než je mezní hodnota 
(0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A

 ■  příkon: 3,65 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,2 m
 ■  zástrčka s uzemněním

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 smaltovaný pečicí plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální 
pánev

skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • příslušenství pro vaření v páře, 
HZ 24D300 • sada ecoClean, HZ 329027 • pečicí kámen s lopat-
kou, HZ 327000 • skleněná pánev, HZ 336000 • forma na pizzu, 
HZ 317000 • nerezový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, 
HZ 334000 • vkládací rošt do univerzální pánve, HZ 324000 • univer-
zální pánev, HZ 332000 • univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, 
HZ 332010 • grilovací plech, HZ 325000 • pečicí plech s nepřilnavým 
povrchem, HZ 331010 • smaltovaný pečicí plech, HZ 331000 • profe-
sionální pánev, HZ 333000 • víko pro profi pánev, HZ 333001 

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 smaltovaný pečicí plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální 
pánev

skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • příslušenství pro vaření v páře,
HZ 24D300 • sada ecoClean, HZ 329028 • aktivní katalyzátor, 
HZ 329000 • pečicí kámen s lopatkou, HZ 327000 • skleněná 
pánev, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • nerezový 
pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkládací rošt 
do univerzální pánve, HZ 324000 • univerzální pánev, HZ 332000 
• univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HZ 332010 • gri-
lovací plech, HZ 325000 • pečicí plech s nepřilnavým povrchem, 
HZ 331010 • smaltovaný pečicí plech, HZ 331000 • profesionální
pánev, HZ 333000 • víko pro profi pánev, HZ 333001

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 smaltovaný pečicí plech pro activeClean, 1 kombinovaný rošt,
1 univerzální pánev pro activeClean

skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • příslušenství pro vaření v páře,
HZ 24D300 • pečicí kámen s lopatkou, HZ 327000 • skleněná pánev,
HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • nerezový pekáč, 
HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkládací rošt do 
univerzální pánve, HZ 324000 • univerzální pánev s activeClean, 
HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, HZ 325070 • pečicí 
plech s activeClean, HZ 331070 • profesionální pánev s activeClean, 
HZ 333070 • víko pro profi pánev, HZ 333001

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 smaltovaný pečicí plech, 1 kombinovaný rošt, 1 univerzální 
pánev, šanon „Tipy a recepty“

skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • příslušenství pro vaření v páře,
HZ 24D300 • sada ecoClean, HZ 329028 • aktivní katalyzátor, 
HZ 329000 • pečicí kámen s lopatkou, HZ 327000 • skleněná 
pánev, HZ 336000 • forma na pizzu, HZ 317000 • nerezový 
pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, HZ 334000 • vkládací rošt 
do univerzální pánve, HZ 324000 • univerzální pánev, HZ 332000 
• univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HZ 332010 • gri-
lovací plech, HZ 325000 • pečicí plech s nepřilnavým povrchem, 
HZ 331010 • smaltovaný pečicí plech, HZ 331000 • profesionální
pánev, HZ 333000 • víko pro profi pánev, HZ 333001

Exkluzivita inklusive:
 ■ studioLine madlo
 ■ logo studioLine
 ■  trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém 

se STOP-FUNKCÍ
 ■ softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
 ■ teplotní sonda

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém 

se STOP-FUNKCÍ
 ■  softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
 ■  teplotní sonda

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■   trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém 

se STOP-FUNKCÍ
 ■  softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
 ■  teplotní sonda

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém 

se STOP-FUNKCÍ
 ■  softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
 ■  teplotní sonda

22 490 Kč 27 490 Kč 29 990 Kč 33 490 Kč
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Pečicí trouby s exkluzivní nadstandardní výbavou Kompaktní spotřebiče ke kombinování

Komfortní a bezpečné: 3násobný teleskopický 
plně výsuvný systém se STOP-FUNKCÍ
Díky integrované STOP-FUNKCI se obě teleskopické kolejničky 

při vysunutí zastaví na obou stranách ve stejné vzdálenosti 

před troubou, takže při opětovném pokládání pečicího ple-

chu nebo roštu je nemusíte rovnat do stejné úrovně.

Optimální čitelnost a intuitivní ovládání:
nový barevný TFT-displej s textem
Díky optimálním kontrastním hodnotám a vysokému rozli-

šení 768 x 144 pixelů nabízí nový TFT-barevný displej ještě 

lepší čitelnost z téměř z každého úhlu pohledu. Jasné, jed-

noduché animace umožňují rychlé a intuitivní porozumění 

všech funkcí, a tím větší pohodlí při obsluze. Na první pohled 

tak máte ihned vše pod kontrolou.

HB 78 G 4580 pečící trouba HB 84 K 582 kompaktní pečicí trouba s mikrovlnamiHB 36 P 585 kompaktní pečicí troubaHB 78 G 4581 pečící trouba

studioLine výbava
 ■ ovládání lightControl
 ■  digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
 ■  activeClean® – automatické pyrolytické samočištění
 ■  pečicí trouba Universal PLUS se 14 druhy ohřevu
 ■  velkoobjemová pečicí trouba
 ■  elektronické hodiny
 ■  cookControl se 68 programy
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■ otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný
 ■  spotřeba energie: A–30% 

o 30 % úspornější (0,66 kWh), než je mezní hodnota 
(0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A

 ■  příkon: 3,65 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,2 m
 ■  zástrčka s uzemněním

studioLine výbava
 ■  kompaktní pečicí trouba s integrovanými mikrovlnami
 ■  pečicí trouba Universal se 4 druhy ohřevu
 ■  kompaktní pečicí trouba o objemu 42 l
 ■  provoz microKombi
 ■  elektronické hodiny
 ■  ukazatel denní doby
 ■  cookControl s 20 programy
 ■  digitální displej
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■  zápustné otočné voliče
 ■  příkon: 3,6 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,8 m

studioLine výbava
 ■  barevný TFT-displej s 30 jazyky vč. češtiny
 ■  activeClean® – automatické pyrolytické samočištění
 ■  pečicí trouba Universal PLUS s 12 druhy ohřevu
 ■ kompaktní pečicí trouba o objemu 35 l
 ■  cookControl s 15 programy
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■  zápustný otočný volič
 ■  příkon: 3,6 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,8 m
 ■  zástrčka s uzemněním

studioLine výbava
 ■  ovládání lightControl
 ■  digitální barevný TFT-displej se 30 jazyky vč. češtiny
 ■  activeClean® – automatické pyrolytické samočištění
 ■  pečicí trouba Universal PLUS se 14 druhy ohřevu
 ■  velkoobjemová pečicí trouba
 ■  elektronické hodiny
 ■  cookControl se 68 programy
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■ otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný
 ■  spotřeba energie: A–30%

o 30 % úspornější (0,66 kWh), než je mezní hodnota 
(0,99 kWh) pro třídu spotřeby energie A

 ■  příkon: 3,65 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,2 m
 ■  zástrčka s uzemněním

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 smaltovaný pečicí plech pro activeClean®, 1 kombinovaný 
rošt, 1 univerzální pánev pro activeClean®, 1 držák příslušenství 
s active Clean®, šanon „Tipy a recepty“

skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • příslušenství pro vaření v páře, 
HZ 24D300 • aktivní katalyzátor, HZ 329000 • pečicí kámen s lo-
patkou, HZ 327000 • skleněná pánev, HZ 336000 • forma na pizzu, 
HZ 317000 • nerezový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, 
HZ 334000 • vkládací rošt do univerzální pánve, HZ 324000 • univer-
zální pánev s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, 
HZ 325070 • pečicí plech s activeClean, HZ 331070 • profesionální 
pánev s activeClean, HZ 333070 • víko pro profi pánev, HZ 333001

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 univerzální pánev, 1 kombinovaný rošt

skleněná pánev, HZ 86G000 • univerzální pánev, HZ 86U000 •
skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • pečicí plech pro mikrovlnné 
trouby, HZ 86B000

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 univerzální pánev, 1 kombinovaný rošt, 1 skleněná pánev

skleněná pánev, HZ 86G000 • univerzální pánev, HZ 86U000 • 
skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • pečicí plech pro mikrovlnné 
trouby, HZ 86B000

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 smaltovaný pečicí plech pro activeClean®, 1 kombinovaný 
rošt, 1 univerzální pánev pro activeClean®, 1 držák příslušenství 
s active Clean®, šanon „Tipy a recepty“

skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • příslušenství pro vaření v páře, 
H 24D300 • aktivní katalyzátor, HZ 329000 • pečicí kámen s lopat-
kou, HZ 327000 • skleněná pánev, HZ 336000 • forma na pizzu, 
HZ 317000 • nerezový pekáč, HZ 390010 • kombinovaný rošt, 
HZ 334000 • vkládací rošt do univerzální pánve, HZ 324000 • univer-
zální pánev s activeClean, HZ 332070 • grilovací plech s activeClean, 
HZ 325070 • pečicí plech s activeClean, HZ 331070 • profesionální 
pánev s active Clean, HZ 333070 • víko pro profi pánev, HZ 333001

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■   trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém 

se STOP-FUNKCÍ
 ■  softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
 ■  teplotní sonda 

Exkluzivita inklusive:
 ■ studioLine madlo
 ■ logo studioLine
 ■ 900 W s 5 stupni výkonu
 ■ skleněná pánev

Exkluzivita inklusive:
 ■ studioLine madlo
 ■ logo studioLine
 ■ skleněná pánev

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  96 mm vysoký panel pro kombinaci s řadou compact45
 ■  trojnásobný teleskopický plně výsuvný systém 

se STOP-FUNKCÍ
 ■  softClose – tlumené dovírání dvířek trouby
 ■  teplotní sonda

40 990 Kč 27 990 Kč43 990 Kč 27 490 Kč
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Kompaktní spotřebiče ke kombinování Jednotný vzhled kuchyně

HB 24 D 582 parní trouba HB 38 D 585 kombinovaná parní troubaHB 36 D 585 kombinovaná parní trouba

studioLine výbava
 ■   nerezový varný prostor o objemu 38 l se závěsným roštem 

a 4 výškami zasunutí plechů
 ■  vaření v páře od 35 °C do 100 °C
 ■  rozmrazování
 ■  elektronické hodiny
 ■  cookControl s 20 programy
 ■  digitální displej
 ■  otočné voliče, zápustné
 ■  příkon: 1,9 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,8 m

studioLine výbava
 ■  ovládání lightControl
 ■  barevný TFT-displej s 30 jazyky vč. češtiny
 ■  nerezový pečicí prostor o objemu 35 l
 ■  vaření v páře od 35 °C do 100 °C
 ■  horký vzduch od 30 °C do 230 °C
 ■  kombinace páry a horkého vzduchu od 60 °C do 230 °C
 ■  regenerace, vaření, rozmrazování, mírné vaření, předehřívání, 

udržování teploty
 ■  cookControl se 70 programy
 ■  automatické vyrovnávání bodu varu dle nadmořské výšky
 ■  otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný
 ■  příkon: 1,9 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,8 m

studioLine výbava
 ■  ovládání lightControl
 ■  barevný TFT-displej s 30 jazyky vč. češtiny
 ■  nerezový pečicí prostor o objemu 35 l
 ■  vaření v páře od 35 °C do 100 °C
 ■  horký vzduch od 30 °C do 230 °C
 ■  kombinace páry a horkého vzduchu od 120°C do 230 °C
 ■  regenerace, vaření, rozmrazování, mírné vaření, předehřívání, 

udržování teploty
 ■  cookControl se 70 programy
 ■  automatické vyrovnávání bodu varu dle nadmořské výšky
 ■  otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný
 ■  příkon: 1,9 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,8 m

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 gastronádoba děrovaná (1/3), 40 mm hluboká,
1 gastronádoba děrovaná (2/3), 40 mm hluboká,
1 gastronádoba neděrovaná (2/3), 40 mm hluboká

nádoba neděrovaná (1/3) 40 mm hluboká, HZ 36D513 • nádoba
děrovaná (1/3) 40 mm hluboká, HZ 36D513G • nádoba děrovaná 
(2/3) 28 mm hluboká, HZ 36D532 • nádoba neděrovaná (2/3) 
40 mm hluboká, HZ 36D533 • nádoba děrovaná (2/3) 40 mm 
hluboká, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 rošt, 1 gastronádoba děrovaná (1/3), 40 mm hluboká, 1 gastroná-
doba neděrovaná (1/3), 40 mm hluboká, 1 gastronádoba děrovaná 
(2/3), 40 mm hluboká, 1 gastronádoba neděrovaná (2/3), 28 mm 
hluboká, 1 sada pro pečení, 1 tukový filtr, 1 rošt

nádoba neděrovaná (1/3) 40 mm hluboká, HZ 36D513 • nádoba
děrovaná (1/3) 40 mm hluboká, HZ 36D513G • nádoba děrovaná 
(2/3) 28 mm hluboká, HZ 36D532 • nádoba neděrovaná (2/3) 40 
mm hluboká, HZ 36D533 • nádoba děrovaná (2/3) 40 mm hlubo-
ká, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR • nerez děrovaný 
a neděrovaný plech na pečení, HZ 36DB

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 rošt, 1 gastronádoba děrovaná (1/3), 40 mm hluboká, 1 gastro-
nádoba neděrovaná (1/3), 40 mm hluboká, 1 gastronádoba 
děrovaná (2/3), 40 mm hluboká, 1 gastronádoba neděrovaná (2/3), 
28 mm hluboká, 1 sada pro pečení, 1 tukový filtr, 1 rošt

nádoba neděrovaná (1/3) 40 mm hluboká, HZ 36D513 • nádoba
děrovaná (1/3) 40 mm hluboká, HZ 36D513G • nádoba děrovaná 
(2/3) 28 mm hluboká, HZ 36D532 • nádoba neděrovaná (2/3) 
40 mm hluboká, HZ 36D533 • nádoba děrovaná (2/3) 40 mm 
hluboká, HZ 36D533G • kombinovaný rošt, HZ 36DR • sada pro 
pečení, HZ 36DB

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  1 gastronádoba děrovaná (1/3)

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  2dílná sada pro pečení
 ■  tukový filtr
 ■  teplotní sonda
 ■ klima senzor

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  2dílná sada pro pečení
 ■  tukový filtr

Skutečný všeuměl
Šetrné vaření v páře, klasické vaření a pečení s horkým vzdu-

chem nebo vše dohromady – svým multifunkčním profesionál-

ním prostředím nabízí tato parní trouba pro každé jídlo a pro 

každou potravinu optimální způsob úpravy. Ty si pak uchovají 

všechno, co je na potravinách cenné: chuť, aroma, vitamíny 

a živiny. Navíc se systém cookControl postará pomocí svých 

70 automatických pragramů o to, že se všechny pokrmy skvěle 

podaří.

Design z nejvytříbenějších
Design studioLine je moderní a nadčasový a nezaměnitelně 

charakterizuje všechny spotřebiče. To dokládá kromě jiného 

i stylové elegantní madlo z masivní kvalitní ušlechtilé oceli. 

Přední strana tohoto madla je rovná a označená logem 

Siemens. Zadní strana je ergonomicky zaoblená tak, aby se 

madlo nechalo příjemně uchopit.

HB 86 P 585 kompaktní pečicí trouba s mikrovlnami

studioLine výbava
 ■  ovládání lightControl
 ■  barevný TFT-displej s 30 jazyky vč. češtiny
 ■  kompaktní pečicí trouba s integrovanými mikrovlnami
 ■  activeClean® – automatické pyrolytické samočištění
 ■  pečicí trouba Universal PLUS se 7 druhy ohřevu
 ■  kompaktní pečicí trouba o objemu 42 l
 ■  microKombi (jemný a intenzivní)
 ■  cookControl se 70 programy
 ■  přesná regulace teploty 30–300 °C
 ■ otočný volič z ušlechtilé oceli, osvětlený a zápustný
 ■  příkon: 3,6 kW
 ■  délka přívodního kabelu: 1,8 m

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1 univerzální pánev, 1 kombinovaný rošt

skleněná pánev, HZ 86G000 • univerzální pánev, HZ 86U000 •
skleněný pekáč 5,1 l, HZ 915001 • pečicí plech pro mikrovlnné 
trouby, HZ 86B000

Exkluzivita inklusive:
 ■  studioLine madlo
 ■  logo studioLine
 ■  1000 W s 5 stupni výkonu
 ■  skleněná pánev

36 490 Kč 38 990 Kč25 990 Kč 44 990 Kč
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Plně automatické kávovaryOhřevné zásuvky

TK 76 K 573* 
Plně vestavný automatický kávovar na přípravu espressa, nerez

TE 506 S 09 EQ.5 studioLine 
Espresso / plnoautomat na kávu EQ.5, klavírní lak – černá

Výbava
 ■  inovativní topný systém „senso flow system“
 ■  inovativní technologie spařování „aroma pressure system“
 ■  kvalitní keramický mlýnek „SilentCeram drive“
 ■  aroma double Shot – extrasilná káva při zachovaní správného 

aroma
 ■  kvalitní tryska na mléko s integrovanou funkcí sání „cream 

center“
 ■  funkce „one touch“ pro: latté macchiato, cappuccino, kávu 

s mlékem,
 ■ funkce „My coffee“
 ■  oddělené vedení mléka a vody v trysce
 ■  program pro automatické čištění a odvápnění – funkce „calc‘-

n‘clean“
 ■  kvalitní grafický textový LCD displej s volně programovatelným 

jazykem (vč. češtiny)
 ■ otočné voliče z ušlechtilé oceli, osvětlené a zápustné
 ■ příkon: 1,7 kW
 ■ délka kabelu: 1,5 m

studioLine výbava
 ■  inovativní topný systém senso flow system
 ■  inovativní technologie spařování „aroma pressure system“
 ■  kvalitní a tichý keramický mlýnek „silent ceram drive“
 ■  aromaDouble Shot – extrasilná káva při zachování správného 

aroma
 ■  autoWhirl Plus tryska na mléko: jedinačná tryska na mléko 

integrovaná ve výpusti na kávu, pro přípravu mléčných nápojů 
jedním stiskem tlačítka

 ■  One Touch Funktion příprava cappuccina, latté macchiata 
jedním stiskem tlačítka

 ■  separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody
 ■  automatický čisticí a odvápňovací systém souhrnně volitelný 

v programu calc 'n' clean
 ■  textový grafický display snadno ovladatelný pomocí 2 otočných 

voličů, jazyk displeje programovatelný (včetně češtiny)
 ■  izolovaná nádoba na mléko (0,7 l)
 ■  Auto-off: automatické vypnutí do režimu standby po nastave-

ném čase
 ■  osvětlení šálků a výpusti kávy
 ■  příkon: 1,7 kW
 ■  délka kabelu: 1 m

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
izolovaná nádoba na mléko (0,7 l), vodní filtr BRITA, silikonová 
propojovací hadice, odměřovací lžička, montážní šrouby, tablety 
na čištění, testovací proužky pro stanovení stupně tvrdosti vody

čisticí tablety, TZ 60001 • odvápňovací tablety, TZ 60002 • BRITA
vodní fitr, TZ 70003

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
1x čisticí tableta, izolovaná 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, 1x patrona do vodního filtru

čisticí tablety, TZ 60001 • odvápňovací tablety, TZ 60002 • BRITA
vodní fitr, TZ 70003 • izolovaná nádoba na mléko, TZ 72009

 ■  nejrychlejší první šálek!
 ■  individualCup Volume

Exkluzivita inklusive:
 ■ logo studioLine

Vždy jedinečný zážitek
Požitek z kávy je také otázkou techniky. Proto jsme naše nové 

kávovary ještě více zdokonalili. Vybavili jsme je tou nejlepší 

technikou od značky Siemens, aby byl váš požitek z kávy prostě 

dokonalý. Nyní si můžete s kávovarem Siemens vychutnat 

jedinečné kávové speciality – a to aniž byste se museli vzdát 

dokonalé techniky a moderního designu.

V jedinečné harmonii
Řada spotřebičů compact45 jako např. parní trouby a kom-

paktní trouby s mikrovlnami doplněné o ohřevnou zásuvku 

lze perfektně spojit s klasickou pečicí troubou v elegantní 

jednotku, která díky shodnému designu i ovládacímu panelu 

opticky ladí vedle sebe.

HW 290582 ohřevná zásuvka, výška 29 cm HW 1405 P 2* ohřevná zásuvka, výška 14,1 cm

Výbava
HW 290582

 ■  teleskopický plně výsuvný systém
 ■  oblasti použití: kynutí těsta – rozmrazování pokrmů – udržová-

ní teploty pokrmů – předehřívání nádobí – mírné pečení (např. 
roastbeef)

 ■  ohřev pomocí desky z tvrzeného skla
 ■  nerezový vnitřní prostor
 ■  max. náplň: 120 šálků na espresso nebo 40 talířů (Ø 26 cm)
 ■  4stupňová regulace teploty v rozmezí 30–80 °C (povrchová 

teplota desky z tvrzeného skla)

Výbava
HW 1405 P 2

 ■  teleskopický plně výsuvný systém
 ■  oblasti použití: kynutí těsta – rozmrazování pokrmů – udržová-

ní teploty pokrmů – předehřívání nádobí – mírné pečení (např. 
roastbeef)

 ■  ohřev pomocí desky z tvrzeného skla
 ■  nerezový vnitřní prostor
 ■  max. náplň: 80 šálků na espresso nebo 12 talířů (Ø 26 cm)
 ■  4stupňová regulace teploty v rozmezí 30–80 °C (povrchová 

teplota desky z tvrzeného skla)

Exkluzivita inklusive:
 ■ studioLine madlo
 ■ logo studioLine

*doplňkový přístroj ze standardního sortimentu značky Siemens

14 490 Kč 49 990 Kč13 990 Kč 22 990 Kč
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Indukční varné desky se zónami flexIndukce

EH 901 SZ 11 E indukční varná deska, šířka 90 cm
design bez rámečku

EH 601 MV 11 E indukční varná deska, šířka 60 cm
design bez rámečku

studioLine výbava
 ■  ovládání touchSlider (multi)
 ■  5 indukčních varných zón, z toho 2 flexIndukce a 1 trojokruhová 

varná zóna (o ø 21, 26, 32 cm)
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  pro zabudování do kamenné nebo granitové pracovní desky
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  funkce zablokování desky (při čištění)
 ■ rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  hlavní vypínač
 ■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerManagement
 ■  funkce powerBoost pro všechny varné zóny
 ■  funkce powerBoost pro kulatou varnou zónu s průměrem 

32 cm zvyšuje výkon desky na 4,6 kW
 ■  min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
 ■  příkon: 10,8 kW

studioLine výbava
 ■  ovládání touchSlider (mono)
 ■  4 indukční varné zóny, z toho 2 flexIndukce
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  pro zabudování do kamenné nebo granitové pracovní desky
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  funkce zablokování desky (při čištění)
 ■ rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  hlavní vypínač
 ■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerManagement
 ■  funkce powerBoost pro všechny varné zóny
 ■  min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
 ■  příkon: 7,2 kW

Více prostoru při vaření
Jedna varná zóna, tisíc možností: hrnce a pánve jsou tak 

rozdílné jako jídla, která se na nich připravují. Je dobré vědět, 

že je nyní můžete postavit na svou varnou desku podle svých 

požadavků.

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
rámeček pro zabudování do roviny s pracovní deskou

2dílný set pro indukci (1 hrnec + 1 pánev), HZ390020 • 4dílný set 
pro indukci (3 hrnce + 1 pánev), HZ390041 • nerez wok-pánev 
HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, HZ390010

Zvláštní příslušenství
2dílný set pro indukci (1 hrnec + 1 pánev), HZ390020 • 4dílný set 
pro indukci (3 hrnce + 1 pánev), HZ390041 • nerez wok-pánev 
HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, HZ390010

Nová celoplošná indukční varná deska

EH 875 KU 11 E indukční varná deska, šířka 80 cm
k dodání od 03/2012

studioLine výbava
 ■ naprostá flexibilita co do velikosti, tvaru a umístění nádobí
 ■ barevný textový TFT-displej 
 ■  atraktivní design s bočními profily
 ■  sklokeramika s dekorem
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  ukazatel času
 ■  timer
 ■  funkce zablokování desky (při čištění)
 ■  tlačítko "info"
 ■ rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  hlavní vypínač
 ■  ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerManagement
 ■  funkce powerBoost pro všechny varné zóny
 ■  min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
 ■  příkon: 7,2 kW

Zvláštní příslušenství
2dílný set pro indukci (1 hrnec + 1 pánev), HZ390020 • 4dílný set 
pro indukci (3 hrnce + 1 pánev), HZ390041 • nerez wok-pánev 
HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, HZ390010

Exkluzivně u studioLine

Vařte s volností
Na novou celoplošnou indukci Siemens můžete umístit až čtyři 

pánve a hrnce naprosto libovolně. Inovativní indukce auto-

maticky rozpozná pozici, velikost a tvar každého jednotlivého 

nádobí.

Upozornění: Všechny indukční varné desky samozřejmě odpovídají směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Přesto by se neměly osoby s kardiostimulátorem přibližovat 
k těmto přístrojům. Nemůže být zaručeno, že každý stimulátor na trhu odpovídá platné směrnici pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu a že nevzniknou interference, které mohou 
ohrozit správný provoz. Případně by mohlo dojít k poruchám u jiných spotřebičů, např. sluchadel. Pro jistotu doporučujeme při nošení těchto zařízení konzultaci se svým lékařem.

89 990 Kč 49 990 Kč 34 990 Kč
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Indukční varné desky s ovládáním metalSlider

EH 685 MB 21 E indukční varná deska, šířka 60 cm EH 885 MC 21 E indukční varná deska, šířka 80 cm

studioLine výbava
 ■  ovládání metalSlider (mono)
 ■  pečicí senzor Plus pro přední pravou a levou varnou zónu
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  4 indukční varné zóny, z toho 1 s automaticky připojitelnou 

pečicí zónou
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  digitální funkční displej
 ■  funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
 ■  rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  hlavní vypínač
 ■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerBoost možná pro všechny indukční varné zóny

studioLine výbava
 ■  ovládání metalSlider (mono)
 ■  pečicí senzor Plus pro přední pravou a levou varnou zónu
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  4 indukční varné zóny, z toho 1 s automaticky připojitelnou 

pečicí zónou
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  digitální funkční displej
 ■  funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
 ■  zóna pro udržování teploty
 ■  rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  hlavní vypínač
 ■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerBoost možná pro všechny indukční varné zóny

Powerindukce od Siemens
Přesvědčte se o přednostech powerIndukce od Siemens. Neboť 

teplo je přiváděno přes indukční cívku přímo do hrnce a na 

potraviny v něm – bez ohřátí varné desky. Energie je předávána 

přímo a sklokeramická plocha se ohřívá pouze vlivem tepla ze 

dna hrnce. A co Vám to celkově přinese: krátkou dobu uvedení 

do varu, úsporu energie při vaření, výrazně nižší náročnost na 

čištění. Rychle, bezpečně, čistě a úsporně – přesvědčte se sami.

Exkluzivita inklusive:
 ■ ovládání metalSlider
 ■ pečicí senzor Plus

Exkluzivita inklusive:
 ■ ovládání metalSlider
 ■ pečicí senzor Plus

Zvláštní příslušenství
2dílný set pro indukci (1 hrnec + 1 pánev), HZ390020 • ne-
rez wok-pánev HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, 
HZ390010 • systémová pánev o Ø 21 cm, HZ390230 • systémová 
pánev o Ø 15 cm, HZ390210

Zvláštní příslušenství
nerez wok-pánev HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, 
HZ390010 • systémová pánev o Ø 21 cm, HZ390230 • systémová 
pánev o Ø 15 cm, HZ390210

Indukční varné desky s ovládáním discControl

EH 685 DB 12 E indukční varná deska, šířka 60 cm EH 885 DC 12 E indukční varná deska, šířka 80 cm

studioLine výbava
 ■  ovládání discControl (multi)
 ■  4 indukční varné zóny, z toho 1 s automaticky připojitelnou 

pečicí zónou
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
 ■  rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerBoost možná pro všechny indukční varné zóny

studioLine výbava
 ■  ovládání discControl (multi)
 ■  4 indukční varné zóny, z toho 1 s automaticky připojitelnou 

pečicí zónou
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
 ■  zóna pro udržování teploty
 ■  rozpoznání velikosti hrnce
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
 ■  funkce powerBoost možná pro všechny indukční varné zóny

Varnou desku řídíte otáčením kotouče: discControl
Vaří, peče, napařuje, dusí – se světovou novinkou discControl je 

snadné mít vše pod kontrolou jako nikdy předtím. Ovládání varné zóny 

funguje zcela snadno pootočením magnetických disků discControl 

pouze jedním prstem. Po dosažení dalšího stupně výkonu obdržíte 

hmatové potvrzení. Tak sjednocuje toto inovativní ovládání výhody 

klasických otočných knoflíků s výhodami moderní senzorické obsluhy.

Exkluzivita inklusive:
 ■  ovládání discControl s exkluzivními disky s povrchem 

z ušlechtilé oceli

Exkluzivita inklusive:
 ■  ovládání discControl s exkluzivními disky s povrchem 

z ušlechtilé oceli

Zvláštní příslušenství
2dílný set pro indukci (1 hrnec + 1 pánev), HZ390020 • 4dílný set 
pro indukci (3 hrnce + 1 pánev), HZ390041 • nerez wok-pánev 
HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, HZ390010

Zvláštní příslušenství
2dílný set pro indukci (1 hrnec + 1 pánev), HZ390020 • 4dílný set 
pro indukci (3 hrnce + 1 pánev), HZ390041 • nerez wok-pánev 
HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, HZ390010

26 990 Kč31 990 Kč 31 990 Kč26 990 Kč



Stropní odsavače par

LF 959 RA 50 stropní odsavač par, 90 cm LF 959 RB 50 stropní odsavač par, 90 cm

studioLine výbava
 ■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální provoz 

510 m3/h, intenzivní stupeň 850 m3/h
 ■  provoz s odvětráním
 ■  kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
 ■  elektronické dálkové ovládání
 ■  intervalové spínání
 ■  intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
 ■  indikátor nasycení kovového tukového filtru
 ■  doběh ventilátoru 10 min.
 ■  osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 8× 20 W
 ■  hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 

odvětrávání: max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 71 dB(A) re 1 pW 
(59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)

 ■  příkon: 460 W
 ■  délka připojovacího kabelu: 1,3 m

studioLine výbava
 ■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální provoz 

560 m3/h, intenzivní stupeň 820 m3/h
 ■  provoz s odvětráním
 ■  kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
 ■  elektronické dálkové ovládání
 ■  intervalové spínání
 ■  intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
 ■  indikátor nasycení kovového tukového filtru
 ■  doběh ventilátoru 10 min.
 ■  osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 4× 20 W
 ■  hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 

odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (62 
dB(A) 20 µPa akustický tlak)

 ■  příkon: 380 W
 ■  délka připojovacího kabelu: 1,3 m

Více výkonu, méně výparů
Jejich výkon přitahuje všechny pohledy, jejich moderní technika 

všechny pachy. Nezáleží na tom, zda jde o stropní ventilátory, 

nástěnné nebo ostrůvkové odsavače par – přístroje studioLine 

s dokonalými tvary a z kvalitní ušlechtilé oceli zajistí, že všechny 

nepříjemné kuchyňské pachy zmizí stejně rychle jako nehlučně.

Exkluzivita inklusive:
 ■ obvodové odsávání
 ■ pro montáž na strop nad kuchyňský ostrůvek

Exkluzivita inklusive:
 ■ obvodové odsávání
 ■ pro montáž na strop nad kuchyňský ostrůvek

Sklokeramické varné desky 
s ovládáním metalSlider

ET 685 MN 21 E varná deska, šířka 60 cm ET 885 MC 21 D varná deska, šířka 80 cm

studioLine výbava
 ■   ovládání metalSlider (mono)
 ■  pečicí senzor Plus pro pravou přední varnou zónu
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  4 varné zóny highSpeed, z toho 1 s připojitelnou pečicí zónou
 ■  1 dvouokruhová zóna
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  digitální funkční displej
 ■  funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

studioLine výbava
 ■ ovládání metalSlider (mono)
 ■  pečicí senzor Plus pro přední levou varnou zónu
 ■  sklokeramika bez dekoru
 ■  4 varné zóny highSpeed, z toho 1 s připojitelnou pečicí zónou
 ■  3 dvouokruhové zóny
 ■  17 výkonových stupňů
 ■  timer
 ■  digitální funkční displej
 ■  funkce zablokování ovládání desky (při čištění)
 ■  dětská pojistka
 ■  bezpečnostní vypínání
 ■  2stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

Chladný kov, horké výsledky
Ovládací panel metalSlider je jedinečný. Tuto kombinaci funkce 

touchSlider a ušlechtilého kovového povrchu naleznete pouze 

u Siemens. A jak jste u Siemens zvyklí, za tímto elegantním 

designem se skrývá inovativní technika. Zřetelné oddělení varné 

zóny od ostatních kontrolních prvků a extradlouhý touchSlider 

panel činí ovládání varných zón mimořádně komfortním, pře-

hledným a přesným.

Exkluzivita inklusive:
 ■ ovládání metalSlider
 ■ pečicí senzor Plus

Exkluzivita inklusive:
 ■ ovládání metalSlider
 ■ pečicí senzor Plus

Zvláštní příslušenství
mezidno 60 x 60 cm pro montáž nad zásuvku, HZ25920 • 
nerez wok-pánev HZ390090 • nerez pekáč vhodný na indukci, 
HZ390010 • systémová pánev o Ø 21 cm, HZ390230 • systémo-
vá pánev o Ø 19 cm, HZ390220 • systémová pánev o Ø 15 cm, 
HZ390210

Zvláštní příslušenství
mezidno 80 x 60 cm pro montáž nad zásuvku, HZ392800 • nerez 
wok-pánev HZ390090 • systémová pánev o Ø 21 cm, HZ390230 
• systémová pánev o Ø 19 cm, HZ390220 • systémová pánev 
o Ø 15 cm, HZ390210

41 990 Kč24 990 Kč 35 490 Kč20 990 Kč

36 37 



38

„Odtučňovací“ recept pro vaši kuchyni: 
patentované obvodové odsávání
Inovativní obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání více 

než 85 % tuků z kuchyňských výparů, což je podstatně více, 

než jsou schopny ostatní typy odsavačů par bez této inovace. 

Navíc díky modernímu designu skvěle doplňují ostatní spotře-

biče řady studioLine Siemens.

Odsavače par

LF 91 BA 560 ostrůvkový odsavač par, 90 cm LC 91 BB 560 nástěnný odsavač par, 90 cm

studioLine výbava
 ■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální provoz 

630 m3/h, intenzivní stupeň 830 m3/h
 ■ provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
 ■  ovládání možné z obou stran 
 ■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
 ■  3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
 ■  vysoce výkonný ventilátor dvousměrným sáním
 ■  intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
 ■ automatický doběh ventilátoru
 ■ vnitřní rám
 ■ softLight
 ■ funkce postupného zhasínání a rozsvěcení
 ■  osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 4× 20 W
 ■  hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 

odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re1 pW (49 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 
(59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)

 ■  extrémně tichý provoz díky speciální hlukové izolaci
 ■  příkon: 435 W
 ■  délka připojovacího kabelu: 1,3 m

studioLine výbava
 ■  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální provoz 

630 m3/h, intenzivní stupeň 830 m3/h
 ■ provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
 ■ kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
 ■  3 výkonové stupně a 1 intenzivní stupeň
 ■  vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
 ■  intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
 ■ automatický doběh ventilátoru
 ■ vnitřní rám
 ■ softLight
 ■ funkce postupného zhasínání a rozsvěcení
 ■  světelný koncept: modrý/bílý
 ■  osvětlení pracovního místa halogenovými žárovkami 3× 20 W
 ■  hodnoty hlučnosti dle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při 

odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) 
20 µPa akustický tlak); intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW 
(59 dB(A) 20 µPa akustický tlak)

 ■  extrémně tichý provoz díky speciální hlukové izolaci
 ■  příkon: 415 W
 ■  délka připojovacího kabelu: 1,3 m

Exkluzivita inklusive:
 ■ obvodové odsávání
 ■ výška čelního panelu pouze 45 mm
 ■ 2zónový design (nerez/černý)
 ■ nerezový kryt filtru
 ■ elektronické řízení s ukazatelem nasycení filtru

Exkluzivita inklusive:
 ■  obvodové odsávání
 ■  výška čelního panelu pouze 45 mm
 ■  2zónový design (nerez/černý)
 ■  nerezový kryt filtru
 ■  elektronické řízení s ukazatelem nasycení filtru

Zvláštní příslušenství
aktivní uhlíkový filtr (náhradní), LZ53451 • montážní sada pro provoz 
s cirkulací vzduchu, LZ53850 • montážní sada cleanAir pro provoz 
s cirkulací vzduchu, LZ56600 • aktivní uhlíkový filtr pro cleanAir 
(náhradní), LZ56200 • prodloužení komínu 1600 mm, LZ12385 • 
prodloužení komínu 1100 mm, LZ12285

Zvláštní příslušenství
montážní sada cleanAir, LZ56300 • aktivní uhlíkový filtr pro 
cleanAir (náhradní), LZ56200 • prodloužení komínu 1500 mm, 
LZ12365 • aktivní uhlíkový filtr (náhradní), LZ53451 • prodloužení 
komínu 1000 mm, LZ12265 • montážní sada pro provoz s cirkulací 
vzduchu, LZ53450

21 490 Kč33 990 Kč

Více prostoru na ukládání: nová výškově 
nastavitelná příborová zásuvka varioPlus 
Nová příborová zásuvka varioPlus nabízí v prvé řadě více prosto-

ru pro ukládání. Díky ni můžete do myčky uložit až 14 jídelní sad 

nádobí. S novu příborovou zásuvkou varioPlus navíc získáte větší 

flexibilitu. Její boční strany můžete pouhým zmáčknutím tlačítka 

snížit, čímž vytvoříte dostatek místa pro malé hrníčky či espresso 

šálky. Novinkou jsou také sklopné trny v přední části zásuvky. 

Pohodlně tak umístíte příbory či nože s větší rukojetí.
39 

Záruka 10 let proti
prorezavění vnitřního 
pláště myček studioLine*
U spotřebičů studioLine se můžete vždy spolehnout nejen na inovativní technologie, ale 
také na dlouholetou životnost a kvalitu. Vnitřní pláště myček Siemens řady studioLine jsou 
vyrobeny z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli za použití speciálních výrobních a svařovacích 
technologií. Navíc jsou chráněny speciální povrchovou úpravou. Proto můžeme jako jedni 
z mála výrobců nabídnout 10letou záruku proti prorezavění vnitřního pláště myčky. 

*Bližší informace naleznete na: www.siemens-home.com/cz
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Zeolith: mistr v úspoře energie
Myčky vybavené technologií Zeolith® vykazují třídu spotřeby 

energie A+++. Díky této světově jedinečné technologii, která 

využívá vlastností přírodního minerálu Zeolith, bylo možné 

snížit spotřebu elektrické energie. Aktivováním speciální funkce 

shine & Dry se zapne nenáročné fáze sušení, která dodá vašemu 

nádobí dokonalý vzhled a šetří jeho dekor.

1) 2) 3) Bližší vysvětlení naleznete na str. 41.

Energeticky úsporné myčky 
se systémem sušení Zeolith®

SX 68 T 093 EU myčka nádobí 86,5 cm (obr.)

SN 68 T 093 EU myčka nádobí 81,5 cm

studioLine výbava
 ■  6 programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, 

ECO 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 ■  4 speciální funkce: ½náplň, varioSpeed, intenzivní zóna, 

Shine & Dry
 ■ aquaStop® s doživotní zárukou
 ■ dvířka se servo zámkem
 ■ aquaSensor / senzor naplnění
 ■ koše varioFlexPlus
 ■ horní koš rackMatic s možností nastavení výšky (ve 3 stupních)

Výkon a spotřeba
 ■ energetický štítek1): A+++ / A
 ■ kapacita: 14 jídelních souprav
 ■ spotřeba el. energie / vody2): 218 kWh / 2800 l
 ■  spotřeba el. energie / vody3): 0,76 kWh / 10 l
 ■ hlučnost: 43 dB (A) re 1 pW
 ■ plně integrovatelná

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■  timeLight
 ■ technologie sušení Zeolith®
 ■ příborová zásuvka varioPLUS
 ■  emotionLight
 ■ extrémně tichý provoz
 ■ ovládání metalTouch

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
plech na ochranu před parami

speciální „kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SZ73001 • koš 
na příbory, SZ73100 • držák na skleničky s dlouhou stopkou, 
SZ73640 • prodloužení přívodové a odtokové hadice, SZ72010 • 
nerezové distanční lišty, SZ73016 • nerezová krycí lišta na těsně-
ní, SX: SZ73015, SN: SZ73005

y
Plně integrovatelné myčky nádobí:
s varioPanty

SX 78 T 092 EU myčka nádobí 86,5 cm

Exkluzivita zaručena:
 ■  logo studioLine
 ■  příborová zásuvka varioPLUS
 ■   emotionLight
 ■  extrémně tichý provoz
 ■  ovládání metalTouch
 ■  varioPanty

y

Maximální flexibilita ve vestavbě: varioPanty
VarioPanty jsou perfektním řešením pro malé štěrbiny mezi 

dekoračními dvířky vaší kuchyně, nízké sokly a vysokou ve-

stavbu. Při otevření myčky s varioPanty dojde k posunutí plně 

integrovaných dekorativních dvířek nahoru. Díky tomu jsou 

velké štěrbiny u vysoké vestavby passé.

Doposud: Zabudování 
myčky do vysoké vestavby 
je možné jen s větší spárou.

S varioPanty: Malá spára 
je možná i u vysoké vestavby.

Doposud: Zabudování S varioPanty: Malá spára

studioLine výbava
■   6 programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, 

auto 35–45 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 ■ 3 speciální funkce: ½náplň, varioSpeed, intenzivní zóna
 ■ aquaStop® s doživotní zárukou
 ■   infoLight
 ■   dvířka se servo zámkem
 ■  aquaSensor / senzor naplnění
 ■  koše varioFlexPlus
 ■   horní koš rackMatic s možností nastavení výšky (ve 3 stupních)

Výkon a spotřeba
 ■  energetický štítek1): A++ / A
 ■  kapacita: 14 jídelních sad
 ■  spotřeba el. energie / vody2): 266 kWh / 2800 l
 ■   spotřeba el. energie / vody3): 0,93 kWh / 10 l
 ■  hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW
 ■  plně integrovatelná

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
plech na ochranu před parami

speciální„kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SZ73001 • koš 
na příbory, SZ73100 • držák na skleničky s dlouhou stopkou, 
SZ73640 • prodloužení přívodové a odtokové hadice, SZ72010 • 
nerezové distanční lišty, SZ73016 • nerezová krycí lišta na těsně-
ní, SZ73005

1) Třída spotřeby energie / třída účinnosti sušení.
2)  Roční spotřeba na základě 280 standardních mycích cyklů při 

připojení na studenou vodu (inkl. spotřeby v režimu Stand by).
3)  Spotřeba v programu Eco 50 °C při připojení na studenou vodu.

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

29 990 Kč
28 990 Kč 27 490 Kč
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Modulární myčky

SC 78 M 530 EU modulární myčka nádobí, 60 cm

studioLine výbava
■   6 programů: Intensiv 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 

Sanft 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 ■   4 speciální funkce: intenzivní zóna, varioSpeed,
 ■ extra sušení, hygiena
 ■  aquaStop® s doživotní zárukou
 ■  dvířka se servo zámkem
 ■  aquaSensor / senzor naplnění
 ■  časová předvolba: 1–24 hod.
 ■  flexibilní systém košů
 ■  nerezové krycí lišty, SZ 75560

Výkon a spotřeba
 ■ třída spotřeby energie1): A+ / A
 ■  kapacita: 8 jídelních souprav
 ■  spotřeba el. energie / vody2): 205 kWh / 2450 l
 ■  spotřeba el. energie / vody3): 0,73 kWh / 8,7 l
 ■  hlučnost:: 45 dB (A) re 1 pW

Exkluzivita zaručena:
 ■  logo studioLine
 ■  studioLine držadlo
 ■  extrémně tichý provoz

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
prodlouženíaquaStop, plech na ochranu před parami, nerezová 
krycí lišta na těsnění

speciální„kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SZ78100 • prodlou-
žení přívodové a odtokové hadice, SZ72010 • koš na příbory, 
SZ73145

SK 78 M 530 EU modulární myčka nádobí, 60 cm

studioLine výbava
 ■   5 programů: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, Eco 50 °C, 

jemný 40 °C, rychlý 45 °C
 ■  2 speciální funkce: varioSpeed, hygiena
 ■  aquaStop® s doživotní zárukou
 ■   dvířka se servozámkem
 ■   aquaSensor / senzor naplnění
 ■   časová předvolba: 1–24 hod.
 ■  flexibilní systém košů
 ■  speciální koš na skleničky
 ■  nerezové krycí lišty, SZ 75540 

Výkon a spotřeba
 ■ třída spotřeby energie1): A+ / A
 ■  kapacita: 6 jídelních souprav: 6 jídelních souprav
 ■   spotřeba el. energie / vody2): 174 kWh / 2100 l
 ■  spotřeba el. energie / vody3): 0,62 kWh / 7,5 l
 ■  hlučnost: 45 dB (A) re 1 pW

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■ studioLine držadlo
 ■ extrémně tichý provoz

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
prodloužení aquaStop, plech na ochranu před parami, nerezová 
krycí lišta na těsnění

speciální„kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SZ78100 • prodlou-
žení přívodové a odtokové hadice, SZ72010 • koš na příbory, 
SZ73145

Myje tam, kde se Vám to nejlépe hodí
Modulární myčka nádobí speedMatic šetří prostorem, nikoli 

však výkonem. S koši vario vytváří optimální využití prostoru 

pro vaše nádobí. A díky promyšlené technologii je její mycí 

výkon tak velký, že myčka o šířce 60 cm umyje v jednom cyklu 

až osm standardních sad nádobí – celkem 88 kusů nádobí 

a příborů.

Plně integrovatelné myčky nádobí 
s funkcí timeLight

SX 68 T 052 EU myčka nádobí 86,5 cm (obr.)

SN 68 T 052 EU myčka nádobí 81,5 cm

SX 68 T 092 EU myčka nádobí 86,5 cm (obr.)

SN 68 T 092 EU myčka nádobí 81,5 cm

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■  timeLight
 ■  emotionLight
 ■ extrémně tichý provoz
 ■ ovládání metalTouch

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■  timeLight
 ■ příborová zásuvka varioPLUS
 ■ emotionLight
 ■ extrémně tichý provoz
 ■ ovládání metalTouch

g

Ukazatel všech programových informací na 
podlaze: timeLight
Nově je u vybraných plně vestavných myček StudiLine možno 

sledovat průběh programu a zbytkový čas aniž byste byli nuceni 

otevřít dvířka. Světelný paprsek zobrazuje informace o zbývajícím 

čase a fázi programu na podlahu vaší kuchyně. Tato inovativní 

projekce je dobře viditelná na všech druzích podlahy v každou 

denní dobu. Takže Vám už nic neunikne! 

studioLine výbava
■   6 programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, 

Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 ■  3 speciální funkce: ½náplň, varioSpeed, intenzivní zóna
 ■  aquaStop® s doživotní zárukou
 ■ dvířka se servo zámkem
 ■  aquaSensor / senzor naplnění
 ■ koše varioFlexPlus
 ■ horní koš rackMatic s možností nastavení výšky (ve 3 stupních)

studioLine výbava
■   6 programů: auto 65–75 °C, auto 45–65 °C, auto 35–45 °C, 

Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 ■ 3 speciální funkce: ½náplň, varioSpeed, intensiveZone
 ■ aquaStop® s doživotní zárukou
 ■ dvířka se servo zámkem
 ■ aquaSensor / senzor naplnění
 ■ koše varioFlexPlus
 ■ horní koš rackMatic s možností nastavení výšky (ve 3 stupních)

Výkon a spotřeba
 ■ energetický štítek1): A++ / A
 ■ kapacita: 14 jídelních souprav
 ■ spotřeba el. energie / vody2): 266 kWh / 2800 l
 ■ spotřeba el. energie / vody3): 0,93 kWh / 10 l
 ■ hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW
 ■ plně integrovatelná

Výkon a spotřeba
 ■ energetický štítek1): A++ / A
 ■ kapacita: 13 jídelních souprav
 ■ spotřeba el. energie / vody2): 262 kWh / 2800 l
 ■  spotřeba el. energie / vody3): 0,92 kWh / 10 l
 ■ hlučnost: 42 dB (A) re 1 pW
 ■ plně integrovatelná

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
plech na ochranu před parami

speciální„kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SZ73001 • koš 
na příbory, SZ73100 • držák na skleničky s dlouhou stopkou, 
SZ73640 • prodloužení přívodové a odtokové hadice, SZ72010 • 
nerezové distanční lišty, SZ73016 • nerezová krycí lišta na těsně-
ní, SX: SZ73015, SN: SZ73005

Příslušenství / Zvláštní příslušenství
plech na ochranu před parami

speciální„kazeta“ na mytí stříbrných příborů, SZ73001 • koš 
na příbory, SZ73100 • držák na skleničky s dlouhou stopkou, 
SZ73640 • prodloužení přívodové a odtokové hadice, SZ72010 • 
nerezové distanční lišty, SZ73016 • nerezová krycí lišta na těsně-
ní, SX: SZ73015, SN: SZ73005

26 990 Kč
25 990 Kč 21 990 Kč

24 990 Kč
24 490 Kč 19 990 Kč



studioLine výbava
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba elektrické energie: 204 kWh/rok
 ■ celkový objem: 214 l
 ■  objem chladničky: 186 l, z toho vitaFresh zóna: 57 l (32 l suchá zóna 

50% vlhkost vzduchu, 25 l orosená zóna 95% vlhkost vzduchu)
 ■ objem mrazničky: 28 l
 ■ doba skladování při poruše: 14 h
 ■ mrazicí výkon: 2 kg/24 h
 ■ klimatická třída: SN-ST
 ■ hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW
 ■ technika plochých pantů
 ■ LED elektronická regulace teploty
 ■ automatické odtávání v chladicím prostoru
 ■ optický a akustický varovný signál
 ■  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově 

nastavitelné, 1 pomocí systému easyLift
 ■  závěs dveří vpravo, volitelný
 ■  LED osvětlení 
 ■ odvětrání v soklu 

studioLine výbava
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba elektrické energie: 217 kWh/rok
 ■ celkový objem: 248 l
 ■  objem chladničky: 220 l, z toho vitaFresh zóna: 78 l (53 l suchá zóna 

50% vlhkost vzduchu, 25 l orosená zóna 95% vlhkost vzduchu)
 ■ objem mrazničky: 28 l
 ■ doba skladování při poruše: 14 h
 ■ mrazicí výkon: 2 kg/24 h
 ■ klimatická třída: SN-ST
 ■ hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW
 ■ technika plochých pantů
 ■ LED elektronická regulace teploty
 ■ automatické odtávání v chladicím prostoru
 ■ optický a akustický varovný signál
 ■  4 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 2 výškově 

nastavitelné, 1 pomocí systému easyLift
 ■ závěs dveří vpravo, volitelný
 ■ LED osvětlení 
 ■ odvětrání v soklu

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■ chromované prvky
 ■ 2x dividerBox

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■ chromované prvky
 ■ 2x dividerBox

Příslušenství
1 přihrádka na vejce, 1 přihrádka na láhve, 1 zásobník na ledové 
kostky

Příslušenství
1 přihrádka na vejce, 1 přihrádka na láhve, 1 zásobník na ledové 
kostky

Potraviny vydrží až 3x déle čerstvé: vitaFresh
Pro zachování delší čerstvosti potravin je důležitá nejen teplota, 

ale i vlhkost vzduchu. vitaFresh nabízí jednu chladicí zónu blízko 

0°C s nízkou hladinou vlhkosti vzduhu pro optimální skladování 

ryb a masa, a jednu skladovací zónu blízko 0 °C s vysokou hladinou 

vhlkosti vzduhu pro skladování ovoce, zeleniny a salátů. 

KI 25 FP 70 coolConcept vitaFresh chladicí automat, 1400 mm KI 28 FP 70 coolConcept vitaFresh chladicí automat, 1580 mm

studioLine výbava
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba elektrické energie: 229 kWh/rok
 ■ celkový objem: 281 l
 ■ objem chladničky: 222 l 
 ■ objem mrazničky: 59 l
 ■ doba skladování při poruše: 22 h
 ■ mrazicí výkon: 12 kg/24 h
 ■ klimatická třída: SN-ST
 ■ hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW
 ■ technika plochých pantů
 ■ LED elektronická regulace teploty
 ■ automatické odtávání v chladicím prostoru
 ■ funkce supermrazení
 ■ optický a akustický varovný signál
 ■  5 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 4 výškově 

nastavitelné
 ■ závěs dveří vpravo, volitelný
 ■ LED osvětlení 
 ■ odvětrání v soklu

studioLine výbava
 ■ třída spotřeby energie: A++
 ■ spotřeba elektrické energie: 250 kWh/rok
 ■ celkový objem: 251 l
 ■  objem chladničky: 189 l, z toho 57 l vitaFresh zóna (32 l suchá 

zóna 50% vlhkost vzduchu, 25 l orosená zóna 95% vlhkost vzduchu)
 ■ objem noFrost mrazničky: 62 l
 ■ doba skladování při poruše: 16 h
 ■ mrazicí výkon: 12 kg/24 h
 ■ klimatická třída: SN-T
 ■ hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
 ■ technika plochých pantů
 ■ LED elektronická regulace teploty
 ■ automatické odtávání v chladicím prostoru
 ■ funkce supermrazení/superchlazení
 ■ noFrost
 ■ optický a akustický varovný signál
 ■  2 odkládací plochy z bezpečnostního skla, z toho 1 výškově nastavitelná
 ■ závěs dveří vpravo, volitelný
 ■ LED osvětlení 
 ■ odvětrání v soklu

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■ chromované prvky

Exkluzivita zaručena:
 ■ logo studioLine
 ■ chromované prvky
 ■ 2x dividerBox

Příslušenství
1 přihrádka na vejce, 1 přihrádka na láhve, 1 zásobník na ledové 
kostky

Příslušenství
1 přihrádka na vejce, 1 přihrádka na láhve, 1 zásobník na ledové
kostky, 2 akumulátory chlazení

KI 38 SS 70 kombinace chladnička/mraz. 1775 mm KI 39 FP 70 coolConcept kombinace chladnička/mraz., 1775 mm

Vždy bezpečně zavřené: 
systém softClose s tlumeným dovírání dvířek
Díky systému softClose se dveře chladniček dovřou vždy spolehli-

vě. Integrované tlumení v technice plochých pantů zaručí snadné 

otevírání a zavírání i těžkých dekračních dvířek, a to po celou dobu 

životnosti spotřebiče.

44 45 

34 990 Kč 39 490 Kč32 990 Kč 27 990 Kč

 studioLine chladicí přístroje
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TECHNICKÉ NÁKRESY

Pečicí trouby

rozměry v mm

HB 78G4580

HB 33G4580, HB 73G4580, HB 36G4580, HB 38G4580

Pečicí trouba

rozměry v mm

HB 78G4581

Pečicí trouba

rozměry v mm

HB 84K582, HB 36P585

Kompaktní trouby

rozměry v mm

HB 24D582,HB 36D585, HB 38D585

Parní trouby

rozměry v mm
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TECHNICKÉ NÁKRESY

EH 901SZ11E

Indukční varná deska, šířka 90 cm

rozměry v mm

rozměry v mm

EH 685DB12E

EH 601MV11E

Indukční varná deska, šířka 60 cm

Indukční varná deska, šířka 60 cm

rozměry v mm

HW 290582

Ohřevná zásuvka, výška 29 cm

rozměry v mm

TK 76K573

Plně automatický espresso kávovar

rozměry v mm

HW 1405P2

Ohřevná zásuvka, výška 14,1 cm

rozměry v mm



*min. 40

min. 50

min. 70

***min. 20

min. 600

R 3

60/50
**59,2

520 812
6

750/780+2
-0

490/500+2
-0

+2
-0

TECHNICKÉ NÁKRESY

EH 685MB21E

Indukční varná deska, šířka 60 cm

rozměry v mm

EH 875KU11E

Indukční varná deska, šířka 60 cm

rozměry v mm

EH 885MC21E

Indukční varná deska, šířka 60 cm

rozměry v mm

ET 685MN21E

Varná deska, šířka 60 cm

rozměry v mm LF 959RA50

Stropní odsavač par, 90 x 90 cm

rozměry v mmET 885 MC21D

Varná deska, šířka 80 cm

rozměry v mm

Stropní odsavač par, 90 x 50 cm

LF 959RB50 rozměry v mm

LF 91BA560

Ostrůvkový odsavač par, 90 cm

rozměry v mmEH 885DC12E

Indukční varná deska, šířka 80 cm

rozměry v mm
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TECHNICKÉ NÁKRESY

LC 91BB560

Nástěnný odsavač par, 90 cm

rozměry v mm

SK 78M530EU SC 78M530EU

Modulární myčka nádobí, 45 cm Modulární myčka nádobí, 60 cm

SX 68T...

Myčka nádobí 86,5 cm

rozměry v mm SX 78T...

Myčka nádobí 86,5 cm

rozměry v mm

 
  
  

min. 65

* Pomocí výškově nastavitelných šroubovacích
nožiček výška podstavce při výšce spotřebiče
865   65-160 mm 
výška podstavce při výšce spotřebiče
925 125-220 mm 

Rozměry v mm

max. 220*

86
5-

92
5*

550598

89

53
100

 SN 68T...

Myčka nádobí 81,5 cm

rozměry v mm

rozměry v mm rozměry v mm

KI 25FP70

Chladicí automat vitaFresh, 1400 mm

rozměry v mm
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POZNÁMKY
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TECHNICKÉ NÁKRESY

KI 38SSA70

Kombinovaná chladnička/mraznička vitaFresh, 1775 mm

rozměry v mm

KI 39FP70

Kombinovaná chladnička/mraznička vitaFresh, 1775 mm

rozměry v mm

KI 28FP70

Chladicí automat vitaFresh, 1580 mm

rozměry v mm
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