Takarékost takarékosan.
Már most - a jövő jelen van.
Akciós ajánlat – 2010. I. negyedév

Megérint a jövő.

A háztartási készülékek az Ön áramfogyasztásának
43%-át teszik ki. Csökkentse energiaköltségeit
takarékos háztartási készülékekkel.
Az energiatudatosság a négy fal között kezdődik, jobban mondva azzal, hogy vásárláskor energiahatékony készüléket választ. A nagyháztartási készülékek, a hűtő, fagyasztó, mosógép, mosogatógép,
a háztartási áramfogyasztás 43%-át teszik ki.* Ez az energiafelhasználás nem csak a környezet, de
a növekvő energiaárak miatt az Ön rezsi költségét is egyre jobban megterheli. Éppen ezért a jól
megválasztott háztartási készülékekkel hosszú távon energiát és pénzt tud megtakarítani.
Fedezze fel most a Siemens világát, ahol rengeteg intelligens lehetőséget talál arra, hogy már ma
el tudja kezdeni környezete védelmét anélkül, hogy a megfelelő teljesítményről vagy a megszokott kényelemről le kellene mondania. A következő oldalakon bemutatjuk Önnek azokat a készülékeket, amelyek megvásárlásával Ön nem csak a környezetét kíméli, de hosszú távon pénzt
takaríthat meg. A különösen energiatakarékos készülékeinket ecoPlus jellel láttuk el, hogy Ön
könnyebben felismerje azokat.

Siemens. Megérint a jövő.

Lakossági villamosenergia-fogyasztás az EU új tagállamaiban
felhasználási terület szerint (2004)*

Lakossági áram-, gáz- és víz-árak változása
1996-hoz viszonyítva %-ban Magyarországon**
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20 % Világítás
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elektronika és stand by
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10 % Fűtés

*Forrás: P.Bertoldi, B.Atanasiu (2007): Electricity Consumption and Efficiency Trends in the
Enlarged European Union, DG Joint Research Center, Institute for the Enviroment and
Sustainability
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** Forrás: KSH

víz

áram

A népesség száma nő. Az erőforrásoké sajnos nem.
A jövőben egyre több embernek kell a korlátozottan elérhető és nem megújuló erőforrásokon
osztoznia. Ma már közel 6,7 milliárd ember él a Földön, akik tévét néznek, rádiót hallgatnak,
autóznak, interneten szörföznek, főznek, mosogatnak, mosnak és hűtenek. Minden egyes eszköz
előállításához nyersanyagra van szükség, és minden készülék káros anyagokat bocsájt ki működés
közben. A népesség száma folyamatosan növekszik, napról napra. A legtöbb előrejelzés azt
valószínűsíti, hogy 2050-ben már 9,2 milliárdan fogunk a Földön élni. A lakosság energiafelhasználása a mostani 15 milliárd SKE*-ről 2050-re 28 milliárd SKE-re** fog nőni. Az éves elektromos
energiafogyasztás pedig 18.000 milliárd kWh-ról 35 milliárd kWh-ra 2030-ra.***
Ezek tények. Minél több ember él energia és környezettudatos életmódot, minél több ember védi
tudatosan és következetesen a környezetét, annál nagyobb a valószínűsége, hogy élhetőbb életteret tudunk a következő generációra hagyni.
*
SKE: a primér energiahordozók energiatartalmának mérésére szolgáló mértékegység
** Forrás: Világbank
*** Forrás: Siemens AG

A világ népességváltozása* és energiafogyasztása**
Történelmi visszatekintés és prognózis

Energiafelhasználás megoszlása fogyasztói
csoportok szerint Németországban*
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* Forrás: Bajorországi Gazdasági, Infrastruktúrális,
Közlekedési és Technológia Minisztérium

Közlekedés
és áruszállítás

32 %

Minden nap keményen dolgozunk azért, hogy
Önnek alacsonyabb legyen az energiaszámlája.

Kiemelkedő teljesítmény, alacsony energiafelhasználás: eco PLUS készülékek a Siemens-től.
A technológiai innovációknak köszönhetően lehetővé vált, hogy a Siemens háztartási készülékek
kiemelkedő teljesítményt és maximális kényelmet nyújtsanak a leghatékonyabb energiafelhasználás mellett. Az elmúlt 15 évben keményen dolgoztunk azon, hogy minden termék kategóriában
csökkenteni tudjuk a készülékek energiaigényét – a hűtő-fagyasztó kombinációknál ez 63%-kal*
sikerült. A legenergiatakarékosabb készülékek az eco PLUS jelet viselik. Így még könnyebben
felismerheti a Siemens legenergiatakarékosabb készülékeit vásárláskor – hogy hosszú távon
mind a pénztárcáját, mind a környezetét kímélje.
*Összehasonlítva egy 2009-es Siemens készüléket, egy hasonló tudású 1994-es készülékkel.
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Idő

max.

-60%

speedPerfect
Nagyon sok dolga volt mostanában és nem volt ideje a szennyessel foglalkozni? Vagy siet és nincs
ideje kivárni, hogy lejárjon a program? Csak nyomja meg a speedPerfect opciós gombot, szinte bármelyik mosóprogram esetén és
a mosási idő azonnal 60%-kal lecsökken. Ezzel az opcióval csak
időt takarít meg, a mosási eredmény tökéletes marad.

20%

ecoPerfect
Ha nem sietteti semmi, és inkább
a kevesebb energiafelhasználást
részesíti előnyben, akkor válassza
szinte bármelyik programhoz az
ecoPerfect opciót, és takarítson
meg akár 20% energiát. Ennek az
opciónak a használatával sem kell
kompromisszumot kötnie a tökéletes tisztaság és az energiatakarékosság között. Az ecoPerfect
üzemmódban megnő a mosási
ciklus ideje, de lecsökken a víz hőmérséklete, így tud a mosógép
Önnek energiát megtakarítani.
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Tökéletes ruhaápolás minimális energiafelhasználással.
Csupán 15 perc és
ruhái újra tiszták:
super 15’.
A szabadidő eltöltésének
ezer jobb módja van,
mint a mosás. A Siemens innovációja révén nem kell többé választanunk a mosás és a szabadidő között, hiszen nem kell több, mint
15 perc, és ruháink újra tiszták az
új 15 perces mosási programmal.
super15

WM 14E443BY

Akciós ár: 144.990,- Ft*
Idő

Perfekt ápolás outdoor programmal
A Siemens mosógépek
outdoor programja seOutdoor
gítségével a mikroszálas
sportruházat a kíméletes és alapos
tisztítás mellett hosszútávon megőrzi eredeti vízlepergető-és légáteresztő képességét. Az outdoor
program lényege, hogy egy magasabb mosási vízszintnek, alacsonyabb hőmérsékletnek, speciális
dob kialakításnak és egy meghoszszabbított mosási illetve szárítási
ciklusnak köszönhetően rendkívül
gyengéden és kíválóan ápolja a
mikroszálas ruházatot.

20%

max.

-60%
töltősúly

super15

Outdoor

Ing/blúz

vasaláskönnyítő
program



v
arioPerfect mosógép


1 gombos programválasztás funkciókkal



Speciális programok: ing/business, outdoor, extra rövid, mix,

finom/selyem és gyapjú- kézi mosás


60 perces powerWash program



Speciális 15’ mosóprogram



Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás programnál:

Vízfelhasználás:
47 liter
Energiafelhasználás:
1,05 kWh
Programidő:
188 perc
Centrifuga-fordulatszám:
1400 f/p
Zajszint:
56 dB (mosásnál)
75 dB (centrifugálásnál)
2


0% energia-megtakarítás a normál A fogyasztáshoz képest


Töltősúly:

7 kg


Nagy piktogramos LCD-kijelző: hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás,

maradékidő és programlefutás kijelzésére


Érintős programmódosító gombok: speedPerfect, ecoPerfect,

vasaláskönnyítő program, többletvíz


varioPerfect opció: idő és energia optimalizálási program módosítás

kiváló mosási eredmény mellett


aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer



30 cm átmérőjű, 180 º-ban nyitható ablak



Elektronikus vezérlés, súlyautomatika



3D felsővizes mosási technika



aquaSpar mosási rendszer



Aláépíthető kivitel

842 x 600 x 590 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.
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Elöltöltős mosógépek

WM 12E362BY

WM 12E36SBY (sport/fitness program)

Akciós ár: 114.990,- Ft*

Akciós ár: 109.990,- Ft*
Idő

Idő

20%

max.

10%

-60%
töltősúly

super15

max.

-60%

vasaláskönnyítő
program

töltősúly

super15

vasaláskönnyítő
program



v
arioPerfect mosógép



v
arioPerfect mosógép



1 gombos programválasztás hőmérséklet beállítással

és kiegészítő funkciókkal


Speciális programok: intenzív, mix, gyors,

finom/selyem és gyapjú-kézi mosás


Speciális15’ mosóprogram




1 gombos programválasztás funkciókkal



Speciális programok: intenzív, mix, gyors,

finom/selyem és gyapjú-kézi mosás


Speciális15’ mosóprogram




Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás programnál:

Vízfelhasználás:
47 liter
Energiafelhasználás:
1,05 kWh
Programidő:
188 perc
Centrifuga-fordulatszám:
1200 f/p
Zajszint:
59 dB (mosásnál)
78 dB (centrifugálásnál)
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0% energia-megtakarítás a normál A fogyasztáshoz képest



Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás programnál:

Vízfelhasználás:
45 liter
Energiafelhasználás:
1,02 kWh
Programidő:
169 perc
Centrifuga-fordulatszám:
1200 f/p
Zajszint:
59 dB (mosásnál)
78 dB (centrifugálásnál)


1
0% energia-megtakarítás a normál A fogyasztáshoz képest



Töltősúly:

7 kg


Piktogramos display-kijelző: késleltetett indítás, maradékidő,

foltprogramok és programlefutás kijelzésére


Érintős programmódosító gombok: speedPerfect, ecoPerfect,

vasaláskönnyítő program, többletvíz


varioPerfect opció: idő és energia optimalizálási program

módosítás kiváló mosási eredmény mellett


aquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer



30 cm átmérőjű, 180 º-ban nyitható króm ablak



Elektronikus vezérlés, súlyautomatika 


3D felsővizes mosási technika



aquaSpar mosási rendszer 


Aláépíthető kivitel




Töltősúly:

6 kg


Piktogramos LCD-kijelző: késleltetett indítás, maradékidő

és programlefutás kijelzésére, gyerekzár


Érintős programmódosító gombok: speedPerfect, ecoPerfect,

vasaláskönnyítő program, többletvíz


varioPerfect opció: idő és energia optimalizálási program

módosítás kiváló mosási eredmény mellett


Többszörös vízvédelem



30 cm átmérőjű, 180 º-ban nyitható betöltőablak



Elektronikus vezérlés, súlyautomatika 



3D felsővizes mosási technika


aquaSpar mosási rendszer 


Aláépíthető kivitel


842 x 600 x 590 mm
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* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

842 x 600 x 590 mm

WS 12F261BY

WM 12A17HBY (higiénia programmal)

Akciós ár: 114.990,- Ft*

Akciós ár: 84.990,- Ft*
10%

10%
vasaláskönnyítő
program

super30



S
imline mosógép



E
löltöltős mosógép



1 gombos programválasztás kiegészítő funkciókkal



Speciális programok: intenzív, mix,

finom/selyem és gyapjú-kézi mosás, vasaláskönnyítés



1 gombos programválasztás és 3 kiegészítő funkció



4 mosási tartomány (tarka, kímélő, finom, gyapjú)



Szuper 30 perces gyorsprogram




Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás programnál:

Vízfelhasználás:
40 liter
Energiafelhasználás:
0,76 kWh
Programidő:
135 perc
Centrifuga-fordulatszám:
1200 f/p
Zajszint:
56 dB (mosásnál)
71 dB (centrifugálásnál)


0% energia-megtakarítás a normál A fogyasztáshoz képest
1



Fogyasztási értékek 60 ºC tarkamosás programnál:

Vízfelhasználás:
44 liter
Energiafelhasználás:
0,93 kWh
Programidő:
175 perc
Centrifuga-fordulatszám:
1200 f/p
Zajszint:
59 dB (mosásnál)
72 dB (centrifugálásnál)


10% energia-megtakarítás a normál A fogyasztáshoz képest




Töltősúly:

4,5 kg


Digitális-kijelző: késleltetett indítás, maradékidő, foltprogramok

és programlefutás kijelzésére


Programmódosító gombok: start, extra öblítés



Többszörös vízvédelem



3 LED kijelző a mosási folyamat állapotára



32 cm átmérőjű, 165 º-ban nyitható betöltőablak



Elektronikus vezérlés



Súlyautomatika



Aláépíthető kivitel




Töltősúly:

5,5 kg


3 LED-kijelző a mosási folyamat állapotára



Kiegészítő nyomógombok: start gomb, extra öblítés



Többszörös vízvédelem



30 cm átmérőjű, 140 º-ban nyitható betöltőablak



Elektronikus vezérlés



Súlyautomatika



Túlhabzás figyelés



Dobkiegyensúlyozás



Aláépíthető kivitel


847 x 600 x 440 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

850 x 600 x 590 mm
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Akár 45% árammegtakarítás és
környezetvédelem:
Az energia címke megkönnyíti a hűtő-fagyasztó
kombinációk egymás közti összehasonlítását. A Siemens hűtők
a leggazdaságosabban működtethető „A++”, „A+” és „A” energiaosztályba tartoznak, melyet
az új típusú takarékos kompreszszorok alkalmazásával érnek el.
Ez a vásárlásnál azért fontos tulajdonság, mert felmérések szerint
a háztartások energia-fogyasztásának kb. 30%-át a hűtő-fagyasztó készülékek teszik ki.

Még nagyobb higiénia
a Siemens hűtőkben –
Antibakteriális rendszer
Az antibaktéria egy ezüst antiBacteria
alapú, természetes bevonat a hűtő falán és az ajtó belső
oldalán, amely hatásosan gátolja
a baktériumok szaporodását és fejlődését a készülék teljes élettartama alatt. Így segít megóvni Ön
és családja egészségét, valamint
megőrizni az ételek frissességét.

Minden igényre, minden ízlésre.
A Siemens hűtők belső formatervezése, nagy rakodófelületei,
praktikus beosztása, attraktív berendezése, üvegpolcai, üvegtartói,
páratartalom szabályzóval felszerelt zöldség- és gyümölcstartói,
valamint a formai elemekhez társuló modern technikai és higiéniai
megoldások egytől-egyig
a felhasználó kényelmét és
biztonságát szolgálják.
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Kombinált hűtő/fagyasztók, alsó fagyasztóval

KG 36VX47

KG 39VX04

Akciós ár: 134.990,- Ft*

Akciós ár: 114.990,- Ft*

antiBacteria

extra csendes

antiBacteria

extra csendes



K
ombinált hűtő / fagyasztó




Kombinált hűtő / fagyasztó



E
nergiahatékonysági osztály: A++, 206 kWh/év fogyasztás


N
ettó össztérfogat: 312 l


N
ettó hűtőtér: 225 l


N
ettó ****-fagyasztótér: 87 l


Z
ajszint: 41 dB (re 1 pW)


F

agyasztókapacitás: 4.5 kg / 24 óra


V
isszamelegedési idő: 24 óra


J
obboldali ajtónyitás, megfordítható




Energiahatékonysági osztály: A+, 301 kWh/év fogyasztás



Nettó össztérfogat: 347 l



Nettó hűtőtér: 260 l



Nettó ****-fagyasztótér: 87 l



Zajszint: 40 dB (re 1 pW)



Fagyasztókapacitás: 4 kg / 24 óra



Visszamelegedési idő: 24 óra



Jobboldali ajtónyitás, megfordítható



a
ntiBacteria


D
omborított kivitel, Inoxlook


Á
llítható lábak elöl, görgők hátul




antiBacteria



Domborított kivitel, Fehér



Állítható lábak elöl, görgők hátul



4
biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott


4
-részes, lehajtható palacktartó


Á
tlátszó zöldségtartó


B
első világítás




5 biztonsági üvegpolc, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott



4-részes, lehajtható palacktartó



Átlátszó zöldségtartó



Belső világítás



S
zintenkénti fagyasztás


3
átlátszó fagyasztófiók


F

agyasztási naptár


J
égkockatartó




Szintenkénti fagyasztás



3 átlátszó fagyasztófiók



Fagyasztási naptár



Jégkockatartó

1850 x 600 x 650 mm

2000 x 600 x 650 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.
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Páratlanul gyors és alapos.
Fele annyi idő alatt mosogat és szárít: varioSpeed.
Miért várna hosszú ideig a tiszta edényekre, ha fele annyi
idő alatt is elkészülhetnek? Csak válasszon egy programot* és utána egyszerűen csak nyomja meg a varioSpeed gombot. Ennek következtében máris lecsökken
a mosogatási idő 50%-kal. A felezett időről pedig tájékoztatást ad a maradékidő kijelző. Természetesen tökéletes
mosogatási eredményt fog kapni, edényei ragyogóan
tiszták és szárazak lesznek.

Kismennyiségű mosogatnivaló: fél töltet
mosogatási lehetőség
Amennyiben csak féladagnyi mosogatnivaló van,
használja a fél töltet programot.
Az időmegtakarítás mellett ezzel
a funkcióval kb. 30% energiával
és vízzel mosogathat.

*Nem érvényes az előmosogatásra és a gyorsprogramra.

Elektronikus aquaStop.
Az elektronikus aquaStop
vízvédelmi rendszernek
aquaStop
köszönhetően – amely
minden Siemens mosogatógépben megtalálható – nem kell
aggódnunk a vízkárok miatt.
E biztonsági rendszer azonnal leállítja a készüléket, ha szivárgást,
túlfolyást stb. észlel.

Egyszerűen állítható felső kosár:
rackMatic.
A rackMatic segítségével kényelmesen beállítható – akár megtelt
állapotban is – a felső kosár magassága. Csak meg kell nyomni
a megfelelő szerkezetet a kosár
két oldalán, és az magától lesüllyed. A Siemens mosogatógépek egyes típusainál egy speciális
szerkezetnek köszönhetően a felső
kosár teljesen kihúzható a gép belsejéből, így a kosár hátsó részein
is kényelmesen rakodhatunk.

varioPlus kosárrendszer
A varioPlus kosarak egyedülálló
variációs lehetőséget biztosítanak
az edények elhelyezésére.
A kosarak majdnem minden eleme
mozgatható, így a belső tér mindig
a behelyezett edények igényei
szerint alakítható ki.
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Mosogatógépek

SE 25E851EU (silver-inox)

SE 25E254EU

Akciós ár: 114.990,- Ft*

Akciós ár: 99.990,- Ft*

víz

auto3in1

auto3in1

aquaStop

aquaStop



6
0 cm Mosogatógép



6
0 cm Mosogatógép



2x5 program: intenzív 70 ºC, normál 65 ºC, eco 50 ºC,

gyors 45 ºC, előmosogatás


Opcionális funkció: féltöltet




2x5 program: intenzív 70 ºC, normál 65 ºC, eco 50 ºC,

gyors 45 ºC, előmosogatás


Opcionális funkció: féltöltet




Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC programnál: 13 liter és 1,05 kWh



Nagyon csendes:

49 dB (re 1 pw)


aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer




Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC programnál:



Csendes:



aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer




Süllyeszthető forgatógombos készülékkezelés



Váltókar-tecnika


„auto 3in 1” mosogatószer felismerő rendszer



Beépített átfolyós vízmelegítő


Előreprogramozás 1-19 óra között


Maradékidő-kijelzés


Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés



Öntisztító szűrő



Süllyeszthető forgatógombos gombos készülékkezelés



Váltókar-tecnika


„auto 3in 1” mosogatószer felismerő rendszer



Beépített átfolyós vízmelegítő


Előreprogramozás 1-19 óra között


Maradékidő-kijelzés


Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykezelés



Öntisztító szűrő



Terítékszám:

12


Állítható magasságú felsőkosár, rackMatic rendszerrel



Lehajtható tányérbetét (2 db) az alsó kosárban




Terítékszám:

12


Állítható magasságú felsőkosár


850 x 600 x 573 mm

850 x 600 x 573 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

14 liter és 1,05 kWh
54 dB (re 1 pw)
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Vendégeit ne csak étellel
kínálja, kápráztassa is el.

Katalitikus sütőtér-bevonat
A legtöbb activeClean® nélküli
Siemens sütő sütőterének hátfalát
katalitikus bevonat borítja.
Ez a kissé érdes felületű anyag
teljesen magába szívja a rákerülő
zsírcseppeket, és egyúttal csökkenti a kellemetlen szagok képződését. Külön tartozékként a katalitikus bevonat az oldalfalakra
és a sütőtér tetejére is
megrendelhető.

Kényelem és biztonság:
teleszkópos sütősínek.
A jól bevált 2 szintű teleszkópos
sütősíneken a tepsik, rácsok biztonságosan, a felbillenés veszélye
nélkül a sütő elé húzhatók, így jól
hozzáférhetővé válnak.

Gyermekzár
A gyermekzár funkció
megakadályozza a készülék illetéktelen általi Gyermekzár
bekapcsolását ill. a beállított funkciók megváltoztatását.

Teleüveg sütőajtó
A legtöbb Siemens sütő ajtajának
belső oldalát egyetlen sima üveglap borítja. Erre kényelmesen
ráhelyezhető a kihúzott tepsi, és
a teljesen sima felület tisztítása
is egyszerű.
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Önállóan beépíthető sütők

HB 43AS540 Beépíthető önálló sütő

HB 331E0 Beépíthető önálló sütő

Akciós ár: 139.990,- Ft*

Akciós ár: 74.990,- Ft*

Gyermekzár

Gyermekzár



Katalitikus öntisztító rendszer


Teleüveg sütőajtó


Tükörsima sütőfalak



Könnyen tisztítható sütőfalak



2-szintű teleszkópos sütősín



Kihúzósín utólag beépíthető (HEZ438200, HEZ438300)



Universal

sütő 7 funkcióval:
alsó/felső sütés, légkeverés, külön alsó sütés, légkeveréses grillezés,
nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás


Hűtőventilátor



Multifunkciós sütő 5 funkcióval:
alsó sütés, alsó/felső sütés, forrólevegő, légkeveréses grill,
nagy felületű grill



Elektronikus óra


Sütővilágítás



Elektronikus óra


Sütővilágítás



Gyorsfelfűtés



Gyorsfelfűtés



Fehér és kék világítás


Süllyeszthető kezelőgombok


S
ütőbelső: titanGlanz zománcbevonat


Profi fogantyú



Profi fogantyú



Teleüveg sütőajtó


Gyermekzár: nyomógombzár



Teleüveg sütőajtó


Gyermekzár

1 x Sütőlap, alumínium
1 x Sütőlap, zománcozott
1 x Kombirács

1 x Univerzális serpenyő
1 x Kombirács

575-597x560x550 mm

575-597x560x550 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.
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Főzőlapok

Azonnal forró, azonnal hideg:
indukciós főzőlap
Az indukciós főzőlap egyesíti magában a gázfőzőlap gyorsaságát és az üvegkerámia kényelmét.
Az indukciós főzőlap a hagyományos üvegkerámia készülékektől eltérően nem a főzőlapot, hanem közvetlenül a ráhelyezett edényt melegíti.
A főzőfelület ezáltal csak annyira melegszik fel,
amennyire az edény visszamelegíti. Ennek köszönhetően nem ég oda az esetlegesen rákerülő
ételmaradék, tisztán tartása egyszerűbb, és használata is biztonságosabb. Az edény levételével
a hőtermelés megszűnik, a főzőzóna kikapcsol,
így nem kell aggódnia az esetlegesen bekapcsolva felejtett készülék miatt sem.
A powerBoost funkció segítségével bármely főzőzóna teljesítménye kb. 50%-kal megnövelhető.

Indukció

EH 651TF11E – Indukciós főzőlap, 60 cm

Akciós ár: 144.990,- Ft*


Keret nélküli kivitel 


Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel



2 indukciós főzőzóna, 2 „highSpeed“ főzőzóna,

melyből: 1 kétkörös főzőzóna


17 fokozat 

Időzítő (timer)


Visszaszámláló funkció 

Számjegyes kijelzés


Edényfelismerés az indukciós főzőzónákon 


Gyermekzár


Biztonsági kikapcsolás


2-fokozatú digitális maradékhő jelzés 


Főkapcsoló


Szenzoros kezelés


powerBoost funkció, minden

indukciós főzőzónához lehetséges
51 x 560 x 500-490 mm

ET 651TF11E – Főzőlap, 60 cm

ET 645EE11 – Főzőlap, 60 cm

Akciós ár: 79.990,- Ft*

Akciós ár: 69.990,- Ft*



Keret nélküli kivitel 


Üvegkerámia, dekor nélküli kivitel



Körbefutó kerettel 


Üvegvédő díszítő nyomat



4 szupergyors „highSpeed“ főzőzóna, melyből: 1 kétkörös főzőzóna



17 fokozat 

Számjegyes kijelzés


Visszaszámláló funkció 

Időzítő (timer)



4 szupergyors „highSpeed“ főzőzóna


17 fokozat


Számjegyes kijelzés



Gyermekzár 

Főkapcsoló


Biztonsági kikapcsolás


2-fokozatú digitális maradékhő jelzés




Gyermekzár 

Főkapcsoló


Biztonsági kikapcsolás


2-fokozatú digitális maradékhő jelzés




Szenzoros kezelés



Szenzoros kezelés



Forraló elektronika


Forraló elektronika


39 x 560 x 490 mm

47 x 560 x 500 mm
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* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

Beépíthető mosogatók

SE 64M364EU Teljesen integrálható mosogató

SE 54E533EU Integrálható mosogató

Akciós ár: 149.990,- Ft*

Akciós ár: 99.990,- Ft*

varioSpeed

auto3in1

aquaStop



T
eljesen integrálható konyhabútorba, illetve munkalap alá építhető



I
ntegrálható konyhabútorba, illetve munkalap alá építhető



4 program: intenzív 70 ºC, auto 55-65 ºC, eco 50 ºC, gyors 45 ºC,



Opcionális funkció: varioSpeed




4
program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás



Víz- és energia-felhasználás eco 50 ºC programnál:



Nagyon csendes:

49 dB (re 1 pW)


aquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer




V
íz- és energia-felhasználás eco 50 ºC programnál:


C
sendes:
57 dB (re 1 pW)


T

öbbszörös vízvédelmi rendszer

13 liter és 1,05 kWh



aquaSensor


Váltókar-technika



„auto 3in1” mosogatószer felismerő rendszer



Beépített átfolyós vízmelegítő



Előreprogramozás 1-19 óra között



Maradékidő-kijelzés



Elektronikus öblítőszer- és sóhiánykijelzés




P
rogramállapot jelzés LED-del


S
üllyeszthető kezelőgomb


Ö
ntisztító szűrő


E
lektronikus öblítőszer- és só-utántöltés jelzés


H
ajlított mosogatókarok



Terítékszám: 12



Állítható magasságú felsőkosár, rackMatic rendszerrel, 3 részes



varioPlus kosár (felső kosár 3, alsó kosár 2 lehajtható elem)



Variálható evőeszköztartó az alsó kosárban



Evőeszköztartó a felső kosárban



T
erítékszám: 12


Á
llítható magasságú felső kosár

815-875 x 598 x 570 mm

815-875 x 598 x 570 mm

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott akciós ár.

17 liter és 1.05 kWh
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Siemens Info-Center
Tel.: (1) 489-5432

www.siemens-home.com/hu
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