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Якість, доведена роками:
більше 160 років історії Siemens 
у світі.

BSH Home Appliances Group є одним з провідних виробників побутової техніки 
в Європі та світі, зокрема приладів під брендом Siemens. Історія цього бренду 
налічує понад 160 років. До конкурентних переваг Siemens традиційно належать 
технічні інновації та сучасний дизайн.
Сьогодні Siemens втілює мету засновника компанії Вернера фон Сіменса:  
прогрес на службі у людства. Від винаходу динамо-машини до першого 
високошвидкісного потяга, від перших рентгенівських знімків людського тіла до 
повної автоматизації виробничих процесів – революційні рішення від Siemens 
дійсно змінили світ і буденне життя людини, зробивши його приємнішим, легшим 
та безпечнішим.
Інновації у сфері побутової техніки вражають своєю геніальністю і простотою у 
застосуванні. Висока якість, технології та дизайн техніки Siemens були визнані 
по всьому світу, що підтверджують тисячі втілених у життя проектів у багатьох 
країнах. Елегантність дизайну побутових приладів Siemens рік за роком 
відзначається численними нагородами. Тільки за останні 5 років побутові 
прилади Siemens отримали більше 200 національних відзнак різних країн і 
міжнародних нагород. Усі інновації, розроблені інженерами Siemens, а також уся 
техніка, що виготовляється на наших заводах, проходять ретельну перевірку на 
відповідність екологічним нормам та високим стандартам німецької якості. 
Siemens несе повну відповідальність перед споживачем за виготовлену 
продукцію. Наші прилади є орієнтиром для інших виробників. Адже побутова 
техніка Siemens – результат прогресивних ідей, послідовного прагнення до 
досконалості та яскраво вираженого усвідомлення стилю, справжній провісник 
завтрашнього дня. Саме тому ми впевнено стверджуємо: Siemens. Майбутнє 
поруч.

Розроблено у Німеччині. 
Довіртеся справжній німецькій якості. Адже побутова техніка Siemens 
виготовляється на заводах по всьому світові при суровому дотриманні 
німецьких стандартів та норм.

German  
Engineering



6 7

Дизайн чітких ліній. 
І найвищої якості.

Вишуканий дизайн. Ідеальне вбудовування.

«Естетика побутових 
приладів Siemens 

базується на незмінних 
цінностях. Саме тому їх 

дизайн вражає незалежно 
від оточення». Герхард 

Нюсслер, головний 
дизайнер Siemens 

Широкі можливості у розробці дизайну 
будь-якої кухні від Siemens. 
Siemens відкриває перед користувачами 
вікно у світ побутової техніки, де кожен 
може побачити технічний прогрес на 
власні очі. Саме тому наші інженери 
приділяють таку увагу зовнішньому 
вигляду приладів. Вишукані форми, 
інноваційні матеріали, сучасні технології 
– все це робить дизайн побутової техніки 
Siemens неповторним, перетворюючи його 
на справжній еталон якості, що гарантує 
довгі роки насолоди від користування 
цими досконалими приладами.

Дизайн, достойний відзнаки. 
• Дизайн приладів Siemens вирізняється 

характерною вишуканістю форм, що 
підтверджується рядом відзнак за 
вдалий дизайн, зокрема: 

• 232 відзнаки «iF design award» 
• 180 нагород «red dot» 
• 4 найвищі відзнаки «red dot best of the 

best» та 4 найвищі відзнаки 
«iF product design award gold» 

Якість, яку відчуваєш. Функціональна досконалість.

iQ700: унікальний тандем футуристичного дизайну 
і неперевершених технологій Siemens справить 
незабутнє враження. Пориньте у нові емоції: 
оцініть розумні функції, втілені у формі витворів 
мистецтва, та насолодіться особливою магнетичною 
елегантністю кожного приладу. Дозвольте амбіційним 
та ультрасучасним технічним розробкам привнести 
незвичайне у Ваше життя.

iQ500: новітні та інтуїтивно зрозумілі технології – основа 
ексклюзивних приладів від Siemens. Довершені лінії 
підкреслять індивідуальність та бездоганність техніки.
Винятковий зовнішній вигляд та набір опцій преміум-
класу дозволять Вам відкрити інтригуючі горизонти та 
дізнатися, яким буде світ завтрашнього дня.

Індивідуальний підхід за Вашим бажанням. 
Огляд серій приладів Siemens.

iQ300: інноваційні технології  стали ще ближче. 
Витончений дизайн і розширений функціонал – те, 
що необхідно для яскравого життя в сучасному ритмі. 
Нові захоплюючі ідеї стали реальністю, і тепер вони 
створюють комфорт для Вас. Естетика, новизна та 
зручність приладів нададуть широкі можливості 
для здійснення Ваших задумів. Відкрийте для себе 
беззаперечний баланс якості та вигідності від Siemens.

iQ100: відчиніть двері у світ нових технологій. Відчуйте 
всі переваги стилю Siemens. Привабливі високоякісні 
вбудовувані прилади ідеально впишуться у Ваш інтер’єр 
та подарують нові враження у Ваше життя.  Насолодіться 
технікою від Siemens, яка стане надійним помічником у 
Вашій оселі.
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Ідеї для захисту майбутнього.
Ресурсозаощадливі побутові прилади від Siemens.

Споконвіків природа дарує нам ресурси для життя. Технічний прогрес робить наше 
життя легким та безтурботним, відкриваючи перед нами двері у майбутнє. Якщо 
ми прагнемо зберегти це майбутнє, маємо шанобливо ставитись до природних 
ресурсів і зменшувати споживання води та електроенергії.  
Близько половини усіх ресурсів, спожитих у приватних домогосподарствах, 
припадає на побутові прилади. Якби у Європі всі будинки були устатковані 
сучасними водо- та енергозберігаючими приладами, можна було б зекономити 
близько 44 мільярдів кВт-год електроенергії. Саме тому інженери компанії 
Siemens працюють над розробкою нових енергозберігаючих технологій в 
побутових приладах, що дозволять Вам знизити рівень споживання дорогоцінних 
ресурсів, не заощаджуючи на комфорті чи ефективності.  
З кожним роком рівень забезпеченості домогосподарств побутовою технікою 
зростає. Не зважаючи на позитивні сторони, що пов‘язані з даною динамікою, слід 
відмітити зростання кількості приладів, а отже, і кількості споживаної енергії у 
національному масштабі. Можна сміливо стверджувати, що заощадження енергії з 
кожним роком займає все вищу позицію серед переліку національних пріоритетів, 
зважаючи як на загальносвітовий стан енергетики як галузі економіки, так і на 
ситуацію з енергоносіями у нашій країні. Одним з наслідків даної тенденції є 
зростання цін на електроенергію, що додає значення ідеї заощадження не лише у 
країні в цілому, а й у кожному окремому домогосподарстві.
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Джерело: www.ukrstat.gov.uа, дані за 2013 рік   

Stromverbrauch eines deutschen Durchschnittshaushalts (in %).¹

Розподіл домогосподарств за наявністю побутової техніки, Україна,
показники за період 2004-2013 роки
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Шоуруми та фірмові магазини 
Siemens: Ваша можливість 
доторкнутись до майбутнього.

Силами компанії ТОВ «БСХ Побутова Техніка» та ї ї партнерів на теренах 
України було відкрито цілу низку шоурумів і фірмових магазинів 
побутової техніки Siemens. У них Ви можете не лише придбати техніку, а й 
ознайомитись з новітніми розробками у сфері технологій, інженерної та 
конструкторської думки. Кваліфікований персонал надасть докладну та 
вичерпну інформацію щодо технічних характеристик приладів та допоможе 
обрати саме ту модель, функціональність якої оптимально задовольнить 
Ваші вимоги. 

Цікавою додатковою опцією, що пропонується у шоурумах Siemens, є 
можливість відвідування практичних майстер-класів з приготування страв 
за професійними рецептами на побутових приладах Siemens. Новітні та 
найбільш технологічні прилади знаходяться у повному розпорядженні 
відвідувачів семінарів та майстер-класів. 

Більш детальну інформацію щодо місцезнаходження шоурумів та фірмових 
магазинів Siemens Ви знайдете на зворотньому боці цього каталога або на 
сайті www.siemens-home.com.ua.



12 13

Винятково інноваційні 
технології для 
вишуканих страв...
Інноваційні духові шафи від Siemens.

100% смаку. До 50%* економії часу завдяки 
технологіям varioSpeed та coolStart.

Тепер так легко робити все вдвічі швидше: достатньо од-
ного натискання кнопки.  У потрібний момент відбудеться 
зміна температурного режиму. Навіть заморожені продук-
ти можна приготувати ще швидше, активувавши функцію 
coolStart. Це значно зекономить Ваші час і електроенергію.

Вишуканий дизайн, елегантні кольори, інтуїтивне 
управління.

Ще ніколи не було так приємно налаштовувати духову 
шафу: великий дисплей, яскраві кольори, висока 
контрастність та неймовірна роздільна здатність. 
Налаштовувати новий сенсорний дисплей дуже легко 
завдяки інтуїтивно зрозумілому меню.

Смачна випічка незалежно від рівня розташування 
дека: «4D гаряче повітря».

Вибір рівня розміщення дека тепер залежить виключно 
від Вашого бажання. Інноваційна технологія двигуна 
вентилятора забезпечує ідеальний розподіл тепла 
всередині духової шафи. Тому страва завжди буде такою, 
як Ви задумали, незалежно від рівня розміщення дека.

Чистити духову шафу більше не потрібно: з 
системою автоматичного очищення activeClean®. 

Вам потрібно лише натиснути кнопку – і  усі залишки від 
смаження, запікання чи користування грилем у духовій 
шафі під дією високих температур перетворяться 
на попіл, який можна легко прибрати ганчіркою. 
Відтепер немає потреби виймати дека під час очистки 
activeClean  завдяки спеціальному покриттю дек та 
решіток activeClean , стійкому до високих температур.

Готувати як шеф-кухар: електронна система 
автоматичних програм cookControl Plus. 

Приготувати кулінарні шедеври просто – з інтегрованою 
у прилад книгою рецептів. Електронна система 
автоматичних програм cookControl Plus пропонує 
користувачеві різноманітні рецепти на вибір для 
створення кулінарних шедеврів з м’яса та риби. Вам 
потрібно лише обрати бажану програму та задати вагу 
продукту – все інше прилад зробить за Вас. Новий 
кольоровий TFT-дисплей зі зручною індикацією тексту 
зробить користування системою ще комфортнішим.

cookControl Plus

*У порівнянні моделі HB676G0S1 з моделлю HM676G0S1.

4D гаряче
повітря

Зручність, зрозумілість, інтуїтивність: кольо-
ровий текстовий TFT-дисплей.
Оптимально підібраний контраст, висока 
роздільна здатність – уся інформація, що 
відображається на кольоровому TFT-дисплеї, 
легко читається під будь-яким кутом. Зрозу-
мілі позначення гарантують легке та інтуїтив-
не управління усіма функціями, а отже, ще 
більше комфорту при використанні приладу. 
За необхідності корситувач може змінити мову 
дисплея на українську, російську та інші. Тож 
усе, що необхідно для створення кулінарних 
шедеврів, завжди у Вашому полі зору. 

TFT-дисплей
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Ідеальна комбінація:  
серія вбудовуваних приладів iQ700.
Футуристичний та ідеально збалансований дизайн від Siemens. 

Можливості вбудовування приладів серії iQ700 
вражають. Завдяки гармонійному дизайну їх мож-
на розташувати як в колону, так і в ряд. А безшовні 
стики забезпечать довершеність конструкції. Якщо Ви 

вирішите придбати додатковий прилад у Вашу кухню, 
не турбуйтесь про те, як він виглядатиме в інтер’єрі. 
Прилади Siemens ідеально поєднюються з уже наявни-
ми завдяки єдиному оформленню панелі управління.

Незмінно висока якість та ще більше можливостей: разом із лінійкою White Edition.

White Edition презентує елегантне різноманіття 
приладів у новому, стильному дизайні. У цій лінійці 
збережені всі переваги гармонійного дизайну та 
безліч комбінацій для ідеального вбудовування.



16

Щоб заощадити більше 
енергії, спробуйте... 
готувати частіше.

100 % гарячого повітря. На 30 % нижче споживання енергії. Гаряче 
повітря eco. 

Інноваційний вид нагрівання «Гаряче повітря eco» від Siemens дозволяє 
не лише заощадити 30% електроенергії*, але й отримати неперевершені 
результати незалежно від того, що Ви готуєте: пиріг, лазанью чи піцу. 
Цей вид нагрівання з особливою системою контролю температури 
створено спеціально для економного використання електроенергії під 
час запікання чи обсмаження страв гарячим повітрям на одному рівні 
духової шафи.

Споживають нижче за показники класу енергоспоживання A: 
духові шафи від Siemens. 

Сучасні духові шафи від Siemens вражаюче заощадливі – вони 
споживають на 10%, 20%, а деякі моделі й на 30% менше енергії за 
граничні показники класу енергоспоживання A. 

Економна експлуатація духової шафи.

При запіканні страв, як правило, можна відмовитись від попереднього нагрівання 
духової шафи. Без нагальної потреби не відкривайте дверцята духової шафи, 
оскільки це призводить до додаткового нагрівання, якого можна уникнути. 
Використовуйте залишкове тепло і вимикайте прилад за 10 хв. до завершення 
процесу приготування.

Коли куховарите, неодмінно закривайте каструлю кришкою.

Якщо це не суперечить технології приготування страви, неодмінно щільно закривайте 
каструлю кришкою. Це дозволить уникнути втрати тепла, а електроенергія буде 
ефективно використовуватись на доведення страви до готовності, завдяки чому Вам 
вдасться заощадити близько 25% електроенергії.

Споживання
енергії

3

* На 30% економніше (0,69 кВт) за граничні показники (0,99 кВт) класу енергоспоживання А 
(згідно з європейською нормою EN50304). 

Поради для збереження 
електроенергії:

17

Клас енерго-
споживання
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Готуйте відтепер вдвічі швидше. 
Просто натисніть кнопку.

Тепер так легко робити все вдвічі 
швидше: достатньо одного натискання 
кнопки. Режим мікрохвильової печі 
корисний не лише для розморожу-
вання та підігрівання продуктів, а й 
скорочує час приготування страв у 
духовій шафі. У потрібний момент від-
будеться зміна температурного 
режиму. І все це забезпечує найвищу 
якість страв. 

Забудьте про необхідність 
попереднього розігрівання духової 
шафи з функцією coolStart. 

Більше не потрібно витрачати дорого-
цінний час та електроенергію для 
попереднього розігрівання духової 
шафи завдяки новій функції сoolStart. 
Вам необхідно розморозити або розі-
гріти страви? Ви хочете приготувати 
заморожені продукти? Просто розмі-
стить їх у духовій шафі та насолоджуй-
тесь смачними стравами.

Необхідний час для створення кулінарного 
шедевра відтепер визначаєте саме Ви.
Духові шафи серії iQ700  з функцією varioSpeed.

varioSpeed coolStart
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TFT-TouchDisplay Plus.

Завдяки інтуїтивно зрозумілим структурі меню та 
сенсорній навігації користування духовою шафою 
стане справжнім задоволенням. Меню духових шаф 
серії iQ700 допоможе швидко обрати оптимальний 
режим для найшвидшого приготування Ваших 
улюблених страв.

Значно кращі можливості контролю.
Адже кожна секунда уваги визначає майстерність. 
Відомо, що на створення справжнього шедевру впли-
ває кожна секунда творчого процесу. Ми розуміємо 
усю важливість кожної миті, і саме тому значно збіль-
шили оглядову площу вікна духової шафи. Духова 
шафа стала значно світлішою, що дозволяє спостері-
гати за приготуванням страв одразу на всіх чотирьох 
рівнях. Тож усе в Ваших руках!

Уперше вся необхідна інформація у Вашому полі зору. 
Оптимально підібрана контрастність, висока роздільна 
здатність – уся дані, що відображаються на кольоро-
вих TFT-дисплеях, легко читаються під будь-яким 
кутом.  

Управління меню є інтуїтивно зрозумілим, чи то при 
використанні основних функцій TFT-Display, чи спеці-
альних можливостей дисплея TFT-TouchDisplay Plus. А 
навігація меню сприятиме швидшому ознайомленню 
з наявними функціями.

Висококласні дисплеї та інтуїтивно зрозуміле 
меню у духових шафах Siemens серії iQ700

TFT-Touchdisplay.

Інтуїтивно зрозуміла навігація меню допоможе 
налаштувати прилад для Ваших кулінарних 
уподобань. Використовуйте всі переваги бездоганно 
продуманого меню для досягнення найкращих 
результатів приготування улюблених страв.

TFT-Display.

Використовуйте меню духових шаф для швидкого 
та комфортного налаштування приладу. Готуйте 
різноманітні страви якісно та швидко, як ніколи.

TFT-
TouchDisplay
Plus

TFT-
TouchDisplay

TFT-Display

Новітня техніка для  
кулінарних інновацій заради 
Вашого задоволення.
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Смаковита випічка незалежно від рівня 
розташування дека: «4D гаряче повітря».
Вибір рівня розміщення дека тепер залежить 
виключно від Вашого бажання. Інноваційна 
технологія двигуна вентилятора забезпечує ідеальний 
розподіл тепла всередині духової шафи. Тому страва 
завжди буде такою, як Ви задумали, незалежно від 
рівня розміщення дека.

Кожна страва у вигідному світлі: галогенне та 
світлодіодне освітлення.
У залежності від моделі ми пропонуємо різні види 
освітлення. Стандартне галогенне чи багаторівневе 
світлодіодне освітлення – ваші страви постануть у 
новому блиску.

Менше часу для готування, більше – 
для задоволення.
Ви матимете більше часу для насолоди від щойно приготованих страв завдяки 
впровадженим інноваціям від Siemens. 

Інтегрована книга рецептів 
забезпечить створення 
найсмачніших страв: функція cook-
Control Plus.
Просто оберіть страву, яку хочете 
приготувати, та встановіть вагу 
продуктів – все інше прилад зробить за 
Вас. Функція cookControl Plus пропонує 
користувачеві велику кількість 
різноманітних рецептів для створення 
кулінарних шедеврів і забезпечує 
максимальний комфорт під час 
готування.

4D гаряче
повітря

Тепер духова піч сама знає, коли процес випікання 
слід завершити завдяки сенсору автоматичного 
випікання bakingSensor. 
Усе, що Вам потрібно зробити, - замісити тісто 
та вирішити, чи будете Ви випікати на деку або у 
формі. Завдяки інноваційній сенсорній технології 
процес випікання завершиться автоматично. Сенсор 
автоматичного випікання вимірює рівень вологості у 
духовій шафі та визначає, чи приготувалася страва. 

Найкращі результати готування – смажити стало 
ще простіше: термощуп Plus.
Завдяки трьом точкам заміру температури 
інноваційна технологія термощупа з точністю до 
градуса визначає температуру всередині страви. 
Тепер духовка сама «знатиме», коли потрібно 
завершити випікання. 

bakingSensor
roastingSensor
Plus

Багаторівневе
світлодіодне
освітлення

Галогенне
освітлення

Світлодіодне
освітлення
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Перевірена класика: вид нагрівання 
«Верхнє / нижнє нагрівання». 
Цей перевірений вид нагрівання дозволить ідеально 
запекти тістечка у формах та чудово підходить для 
смаження нежирного м’яса. 

Цілеспрямована подача тепла з усіх сторін: 
вид нагрівання «Гриль + конвекція».
Даний вид нагрівання чудово замінить смаження на 
рожні. Чергування роботи гриля та системи обду-
ву дозволяє запобігти значному розбризкуванню 
жиру, що вплине як на смак Ваших страв, так і на 
легкість очищення духової шафи.

Цілеспрямована подача тепла знизу: 
вид нагрівання «Нижнє нагрівання». 
Цей вид нагрівання – ідеальне рішення для додатко-
вого запікання, варіння чи засмаження страв знизу до 
соковитої скоринки. 

Професійний гриль у духовій шафі: 
Vario-гриль великої площі нагрівання. 
Ідеальне рішення для смаження великої кількості 
продуктів на грилі. Три різноманітні температурні 
режими дозволяють використовувати Vario-гриль 
великої площі нагрівання для вирішення ще ширшого 
спектру кулінарних задач, як-от приготування стейків 
на грилі чи запікання у соусі. 

100 % гарячого повітря. На 30 % нижче споживання 
енергії. Гаряче повітря eco. 
Інноваційний вид нагрівання «Гаряче повітря eco» від 
Siemens дозволяє не лише заощадити до 30% електрое-
нергії у порівнянні з граничними показниками класу енер-
госпоживання А, але й отримати неперевершені резуль-
тати незалежно від того, що Ви готуєте: пиріг, лазанью чи 
піцу. Цей вид нагрівання з особливою системою контролю 
температури створено спеціально для економного вико-
ристання електроенергії під час запікання чи обсмаження 
страв гарячим повітрям на одному рівні духової шафи.

Смажити на грилі можна заощадливо: 
з Vario-грилем малої площі нагрівання. 
Пропонуючи той самий широкий спектр можливо-
стей, що й гриль великої площі, цей вид нагрівання 
дозволяє заощадити до 33% енергії, оскільки при 
смаженні використовується лише середній нагрі-
вальний елемент. 
 

Для створення неперевершених м’ясних страв: 
вид нагрівання «Томління». 
Цей вид нагрівання дозволить Вам приготувати над-
звичайні м’ясні страви з телятини, свинини, баранини 
чи птиці. Спочатку м’ясо сильно обсмажується впро-
довж короткого проміжку часу: таким чином пори 
закриються і Ваша страва не втратить сік. Після цього 
м'ясо готується у власному соку за низьких темпера-
тур. Такі кулінарні хитрощі нададуть Вашій страві не-
перевершено ніжного та водночас насиченого смаку. 

Вперше у духових шафах 60 см мікрохвильовий 
режим, режим пароварки та функція подачі пари. 
Відтепер приготувати будь-які кулінарні шедеври з 
повнорозмірними шафами Siemens 60 см просто! До-
статньо лише обрати необхідний режим – для швид-
кого приготування використовувати мікрохвильовий 
режим, для вишуканих страв з неймовірно насиченим 
смаком та природним кольором – режим пароварки 
або функцію подачі пари.

Оптимальне рішення для запікання: 
вид нагрівання «3D гаряче повітря plus». 
Що б Ви не готували – пиріжки, млинці чи піцу,  як 
би Ви не готували – на одному, двох чи трьох рівнях 
водночас, – інноваційна система розподілу тепла 
всередині духової шафи завжди гарантує бездоганні 
результати. 

Оптимальні види нагрівання для 
приготування будь-яких страв.

Siemens пропонує надзвичайно широкий вибір видів нагрівання. Вам 
потрібно лише обрати таку духову шафу Siemens, яка дозволить Вам 
приготувати улюблені страви саме так, як зручно Вам.

Верхнє /
нижнє
нагрівання

Томління

Гриль
великої площі 

3D гаряче
повітря plus

e
Гаряче
повітря eco

Гриль
малої площі 

 
Нижнє
нагрівання

Гриль +
конвекція

Швидке та дбайливе розморожування продуктів.
Щоб забезпечити рівномірне розморожування м’яса, 
птиці, хліба чи тістечок, вентилятор на задній стінці 
духової шафи огортає заморожені продукти теплим 
повітрям. 

Оптимальне рішення для приготування швидкоза-
морожених продуктів: режим «Піца». 
Поєднання гарячого повітря та нижнього нагрівання 
чудово підходить для приготування таких швидкоза-
морожених страв, як піца чи картопля фрі. 

Для тих, хто особливо цінить свій час та гроші: ком-
пактні духові шафи з мікрохвильовим режимом. 
Компактні духові шафи оснащені мікрохвильовим 
режимом, що може поєднуватись з іншими видами 
нагрівання. Це дозволяє заощадити до 80% часу 
та 50% споживаної енергії. Втім, мікрохвильовий 
режим можна активувати окремо. 

Для ідеального сервірування ідеальних страв: 
функція попереднього розігрівання посуду. 
Для професійного сервірування страв тарілки слід по-
передньо розігріти. Це дозволить зберегти оптималь-
ну температуру страв, а отже, і їх смак. Дана функція 
дозволить розігріти тарілки за температури від 30 °C 
до 65 °C за про три уровня предлагаю удалить. 

Верхнє + подвійне нижнє нагрівання = інтенсивне 
нагрівання.
Вид нагрівання «Інтенсивне нагрівання» чудово підхо-
дить для приготування усіх страв та зокрема, випічки 
з гарно пропеченим нижнім шаром та хрусткою ско-
ринкою знизу. Це ідеальне рішення для приготування 
випічки у формах, що погано проводять тепло, як, 
наприклад, форми з вибіленої жерсті. 

Функція підтримання страв у теплому стані: адже 
теплі страви ще смачніші. 
За температур від 66 °C до 100 °C страви, готові до 
сервірування, можуть зберігатись у теплому стані 
впродовж тривалого часу. 

 
Розморожу-
вання

 
Піца

 
Інтенсивне
нагрівання

Підтримання
у теплому
стані 

Розігрівання
посуду 

М'які
мікрохвилі

Інтенсивні
мікрохвилі
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Як почистити духову шафу? 
Зручно влаштуватися 
та увімкнути улюблений фільм… Готово!  
Система піролітичного очищення activeClean® від Siemens. 

Духова шафа може забруднюватись значно менше: 
з покриттям ecoClean. 

Спеціальне покриття ecoClean, насичене зв’язаним 
киснем, поглинає забруднення та розщеплює його, ви-
даляючи водночас до 80% неприємних запахів. Бокові 
стінки та верхняя панель внутрішньої камери духової  
шафи може дооснащуватися панелями з покриттям 
ecoClean як додатковим аксесуаром. 

Легше чищення, краща оглядовість: повністю скля-
на внутрішня поверхня дверцят. 

Задня панель дверцят, що безпосередньо контактує з 
внутрішньою камерою приладу, виконана з суцільної 
скляної панелі. Це значно покращує оглядовість вну-
трішньої камери приладу. Дана панель може знімати-
ся та легко чиститься. 

Світла, блискуча та легко чиститься: емаль 
titanGlanz.

Наші інженери дбають про Ваш комфорт. Саме тому 
внутрішня камера усіх нових духових шаф має спеці-
альне емалеве покриття titanGlanz, що краще відбиває 
світло, тим самим забезпечуючи ефективніше вну-
трішнє освітлення духової шафи. Щоб ніщо не за-
тьмарювало такий блиск, це спеціальне покриття має 
підвищену стійкість до дії кислот, тому забруднюється 
значно менше.

Перші та унікальні - впродовж 40 років. 

Ніхто не знає більше про автоматичне очищення духо-
вих шаф, ніж Siemens. Вже у 1972 році наші інженери 
розробили першу піролітичну систему автоматичного 
чищення. Відтоді і до сьогодні ця інновація, що не має 
рівних, звільняє користувачів духових шаф Siemens 
від обтяжливого чищення. Дана система демонструє 
надзвичайно низькі показники споживання енергії 
та звільняє від необхідності використання спеціаль-
них хімічних засобів, що, зокрема, можуть завдавати 
шкоди довкіллю. Таким чином, система activeClean® 
робить процес приготування чистішим вже впродовж 
40 років. 

Чистити духову шафу більше не потрібно: з систе-
мою автоматичного очищення activeClean®.  

Вам потрібно лише натиснути кнопку – і  усі залишки 
від смаження, запікання чи користування грилем у 
духовій шафі під дією високих температур (технологія 
піролізу) перетворяться на попіл, який можна легко 
прибрати ганчіркою. 

Напрямні activeClean® для ідеального чищення без 
зайвих рухів.

Відтепер немає потреби виймати дека під час очистки 
activeClean® завдяки спеціальному покриттю дек та 
решіток activeClean®, стійкому до високих температур. 
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Більше надійності, краща оглядовість: повністю 
висувні трирівневі телескопічні напрямні. 

Трирівневі телескопічні напрямні дозволяють повні-
стю висунути дека та решітки, розміщені на всіх трьох 
рівнях духової шафи  на 17 см далі, ніж за допомогою 
звичайних телескопічних напрямних. Надійність крі-
плення та легкість висування напрямних гарантують 
стійкість посуду під час висування дек.

Зручно та безпечно: повністю висувні трирівневі 
телескопічні напрямні з обмежувачем ходу. 

Трирівневі телескопічні напрямні з функцією «Стоп» 
забезпечують ще стійкіше та надійніше розміщення 
посуду на деках, решітках та іншому приладді, яке Ви 
можете одночасно розміщувати на всіх трьох рівнях. 
Плавне та рівномірне висування гарантує ще більше 
комфорту.

Ще більше безпеки: трирівневі телескопічні 
напрямні. 

Дана система дозволяє легко висувати решітки та 
дека, розміщені на усіх трьох рівнях. Тож тепер ви 
можете полити соусом печеню, не боячись опіків.  

Плавне, рівномірне та легке висування: дворівневі 
телескопічні напрямні. 

Ця надійна система дозволяє легко та рівномірно ви-
сувати обидва дека, що робить користування духовою 
шафою ще простішим. 

Гарантія комфорту та безпеки: 
телескопічні напрямні від Siemens. 

Повністю
висувні 3-рівневі
телескопічні напрямні

Повністю
висувні 3-рівневі
телескопічні напрямні

Легке та плавне зачинення дверцят: система 
softClose. 

Дверцята з системою полегшеного зачинення 
softClose зачиняються плавно та тихо. Тож Ви можете 
продовжувати творити кулінарні шедеври, не відволі-
каючись на дрібні клопоти. 
Дверцята духової шафи відчиняються плавно та тихо 
завдяки смарт-механізму амортизації softMove.
Зручне користування духовою шафою без зайвих 
рухів. Смарт-механізм амортизації забезпечує плавне 
відчинення та зачинення дверцят.
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Система
softClose
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Духова шафа

Артикул HN678G4S1

Тип приладу  n Духова шафа з мікрохвильовим режимом та функцією подачі пари; нержавіюча сталь

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні, придатні для піролітичного очищення

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 15 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, інтенсивне нагрі-
вання, томління, попереднє підігрівання посуду, сушіння, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Додаткові види нагрівання з використанням пари: делікатне розігрівання продуктів, доведення страв до готовності
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 900 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 67 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Термощуп з трьома точками заміру температури
 n Сенсор автоматичного випікання bakingSensor
 n Резервуар для води (1 л)
 n Індикація низького рівня води в резервуарі
 n Автоматична програма видалення накипу
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу; електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Сучасний сенсорний TFT-дисплей Touchdisplay Plus
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start; внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x 550 мм

Блокування
від  дітей

Система
softClose

Духові шафи

 
Інтенсивне
нагрівання

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

New

Духова шафа

Артикул HM678G4S1

Тип приладу  n Духова шафа з мікрохвильовим режимом; нержавіюча сталь

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні, придатні для піролітичного очищення

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 15 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, інтенсивне нагрі-
вання, томління, попереднє підігрівання посуду, сушіння, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 900 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 67 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Термощуп з трьома точками заміру температури
 n Сенсор автоматичного випікання bakingSensor
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Сучасний сенсорний TFT-дисплей Touchdisplay Plus
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x 550 мм

Система
softClose

 
Інтенсивне
нагрівання

Блокування
від  дітей 4D гаряче

повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

Духові шафи

New



32 33

Духова шафа

Артикул HS658GXS1

Тип приладу  n Духова шафа-пароварка; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня, верхня та бокові стінки з покриттям ecoClean
 n Програма очищення покриття ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Трирівневі телескопічні напрямні з функцією фіксування

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 15 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, інтенсивне нагрі-
вання, томління, попереднє підігрівання посуду, сушіння, підтримання страв у теплому стані

 n Додаткові види нагрівання з використанням пари: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв 
до готовності, розморожування продуктів

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 250 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Термощуп з трьома точками заміру температури
 n Сенсор автоматичного випікання bakingSensor
 n Резервуар для води (1 л)
 n Індикація низького рівня води в резервуарі
 n Автоматична програма видалення накипу
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n  Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу; електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Сучасний сенсорний TFT-дисплей Touchdisplay Plus
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Універсальне деко, 1 x Паросбірник з отворами, розмір XL, 1 x Паросбірник з отвора-
ми, розмір S, 1 x Паросбірник без отворів, розмір S

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x 550 мм

Блокування
від  дітей

Духові шафи

Система
softClose

 
Інтенсивне
нагрівання

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцятNew

Пароварка

Духова шафа

  

Артикул HM676G0S1

Тип приладу  n Духова шафа з мікрохвильовим режимом; нержавіюча сталь

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні, придатні для піролітичного очищення

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 900 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 67 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x 550 мм

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Духові шафи

New
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Духова шафа

Артикул HM636GNS1

Тип приладу  n Духова шафа з мікрохвильовим режимом; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 900 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 67 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x 550 мм

Система
softClose

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Духові шафи

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцятNew

Духова шафа

Артикул HS636GDS1

Тип приладу  n Духова шафа-пароварка; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", TK, нижнє нагрівання, томління, попереднє 
підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 250 °C
 n Додаткові види нагрівання з використанням пари: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв 
до готовності, розморожування продуктів

 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Термощуп з трьома точками заміру температури
 n Резервуар для води (1 л)
 n Індикація низького рівня води в резервуарі
 n Автоматична програма видалення накипу
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Універсальне деко, 1 x Паросбірник з отворами, розмір XL, 1 x Паросбірник з отвора-
ми, розмір S, 1 x Паросбірник без отворів, розмір S

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

Система
softClose

 
Нижнє
нагрівання

Духові шафи

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцятNew

Пароварка
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Духові шафи
Духова шафа

Артикул HM633GNS1

Тип приладу  n Духова шафа з мікрохвильовим режимом

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Духова шафа з 10 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, 
гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 900 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 67 л

Комфорт  n Система cookControl
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Кількість автоматичних програм: 14
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

Система
softClose

 
Нижнє
нагрівання

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря
New

Духова шафа

Артикул HB676G0S1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря

Духові шафи

New
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Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB676GBW1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря
New

Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB656GHS1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Задня, верхня та бокові стінки з покриттям ecoClean
 n Програма очищення покриття ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Дворівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря
New
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Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB634GHS1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Дворівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря
New

Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB636GBS1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Емальоване деко для випікання, 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітряNew
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Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB633GHS1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Дворівневі телескопічні напрямні з функцією фіксування

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 1Духова шафа з 10 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, 
гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря
New

Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB633GNS1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Духова шафа з 10 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, 
гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітряNew
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Духові шафи
Духова шафа

Артикул HB633GNW1

Тип приладу  n Духова шафа

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Духова шафа з 10 видами нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, Верхнє/нижнє нагрівання ECO, 
гриль з конвекцією, гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, Піца, coolStart, нижнє нагрівання

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 71 л

Комфорт  n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни 
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40°C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоспоживання: A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x Комбінована решітка, 1 x Універсальне деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 595x595x548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 585-595x560-568x550 мм

 
Нижнє
нагрівання

Система
softClose

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят4D гаряче

повітря
New

Духова шафа завширшки 90 см

Артикул HV331ABS0

Тип приладу  n Духова шафа завширшки 90 см; нержавіюча сталь

Очищення  n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
 n Рівні внутрішні стінки духової шафи
 n Дверцята з можливістю зняття для більшої зручності у чищенні

Система 
висувного 
механізму

n Фіксовані напрямні для дек та решіток

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Система нагрівання Multifunktion (7 видів нагрівання: 
верхнє/нижнє нагрівання, гаряче повітря, конвекція, режим 
"Піца", гриль з конвекцією, Vario-гриль великої площі, гаря-
че повітря eсо)

 n Внутрішній об'єм: 77 л
 n Вентилятор охолодження

Комфорт  n Електронний годинник
 n Внутрішнє освітлення за допомогою 2 ламп 

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Клас енергоспоживання: B

Підключен-
ня 

 n Потужність підключення: 3,0 кВт

Приладдя у 
комплекті

 n 1 комбінована решітка
 n  1 емальоване деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 47,8 x 89,6 x 56,8 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 46,7 х 86 х 56 см  

Духові шафи

B
Клас енерго-
споживання

New
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Духова шафа Духова шафа

Артикул HB43GT540E HB23GB540

Тип приладу  n Духова шафа; нержавіюча сталь  n Духова шафа; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня, верхня та бокові стінки з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
 n Рівні внутрішні стінки духової шафи

 n Панелі ecoClean для бокових стінок
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
 n Відкидний елемент гриля
 n Рівні внутрішні стінки духової шафи

Система 
висувного 
механізму

 n Трирівневі телескопічні напрямні з функцією "Стоп"  n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Система нагрівання Universal (7 видів нагрівання: верхнє/
нижнє нагрівання, конвекція, нижнє нагрівання, гриль з 
конвекцією, Vario-гриль великої площі, Vario-гриль малої 
площі, розморожування)

 n Внутрішній об'єм: 62 л
 n Вентилятор охолодження

 n Система нагрівання Universal (5 видів нагрівання: верхнє/
нижнє нагрівання, 3D гаряче повітря plus, нижнє нагріван-
ня, гриль з конвекцією, Vario-гриль великої площі нагріван-
ня)

 n Внутрішній об'єм: 62 л
 n Вентилятор охолодження

Комфорт  n Електронний годинник
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення

 n Електронний годинник
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання  n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольори дисплея: чорний/білий; колір індикаторів: синій
 n Утоплювані поворотні перемикачі
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz
 n Класичний дизайн ручки

 n Кольори дисплея: чорний/білий; колір індикаторів: синій
 n Утоплювані поворотні перемикачі
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz
 n Класичний дизайн ручки

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Максимальна температура вікна дверцят приладу: 40°C
 n Клас енергоспоживання А

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Максимальна температура вікна дверцят приладу: 40°C
 n Клас енергоспоживання A

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,58 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 0,95 м зі штепселем

 n Потужність підключення: 3,58 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 0,95 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 алюмінієве деко
 n  1 комбінована решітка
 n  1 емальоване деко

 n 1 універсальне деко
 n  1 комбінована решітка
 n  1 алюмінієве деко

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 51,5 см
 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 57,5-59,7 х 56 х 55 см

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 51,5 см
 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 57,5-59,7 х 56 х 55 см

Духові шафи

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцятКлас енерго-

споживання

Система
softClose

Безпечна
t° дверцят

Блокування
від  дітей

Клас енерго-
споживання

Система
softClose

Духова шафа Духова шафа

Артикул HB23AT520 HB23AB520

Тип приладу  n Духова шафа; нержавіюча сталь  n Духова шафа; нержавіюча сталь

Очищення  n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
 n Рівні внутрішні стінки духової шафи

 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят
 n Рівні внутрішні стінки духової шафи

Система 
висувного 
механізму

 n Трирівневі телескопічні напрямні  n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Система нагрівання Universal (5 видів нагрівання: верхнє/
нижнє нагрівання, 3D гаряче повітря plus, нижнє нагрівання, 
гриль з конвекцією, Vario-гриль великої площі нагрівання)

 n Внутрішній об'єм: 67 л
 n Вентилятор охолодження

 n Система нагрівання Universal (5 видів нагрівання: верхнє/
нижнє нагрівання, 3D гаряче повітря plus, нижнє нагрівання, 
гриль з конвекцією, Vario-гриль великої площі нагрівання)

 n Внутрішній об'єм: 67 л
 n Вентилятор охолодження

Комфорт  n Електронний годинник
 n Внутрішнє освітлення

 n Електронний годинник
 n Внутрішнє освітлення

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання  n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольори дисплея: чорний/білий; колір індикаторів: синій
 n Утоплювані поворотні перемикачі
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz
 n Класичний дизайн ручки

 n Кольори дисплея: чорний/білий; колір індикаторів: синій
 n Утоплювані поворотні перемикачі
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz
 n Класичний дизайн ручки

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Максимальна температура вікна дверцят приладу: 40°C
 n Клас енергоспоживання A-20%: (0,79 кВт-год)

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Максимальна температура вікна дверцят приладу: 40°C
 n Клас енергоспоживання A-20% (0,79 кВт-год)

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,5 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,2 м зі штепселем

 n Потужність підключення: 3,5 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,2 м зі штепселем

Приладдя у 
комплекті

 n 1 універсальне деко
 n  1 комбінована решітка

 n 1 універсальне деко
 n  1 комбінована решітка

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 54,8 см
 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 57,5-59,7 х 56 х 55 см

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 59,5 x 59,5 x 54,8 см
 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 57,5-59,7 х 56 х 55 см

3D гаряче
повітря Plus

Безпечна
t° дверцят

Духові шафи

Блокування
від  дітей

Споживання
енергії

2
Клас енерго-
споживання

3D гаряче
повітря Plus

Блокування
від  дітей

Безпечна
t° дверцят

Споживання
енергії

2
Клас енерго-
споживання

Система
softClose
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Ідеальна комбінація для Вашої кухні. 
З компактними приладами свобода творчості не обмежується при-
готуванням страв. Будь-яка страва визначається тим, як саме у ній 
поєднано різні інгредієнти. Те ж саме можна сказати і про кухню. 
Siemens дає Вам змогу обладнати кухню Вашої мрії, не йдучи на 
жодні компроміси щодо дизайну. Завдяки єдиному оформленню 
панелі управління всі прилади прекрасно поєднуються між собою - 
чи то компактна духова шафа, чи то пароварка, чи то мікрохвильова 
піч. Завдяки чітким лініям та вишуканим формам техніки Siemens іх 
дизайн допомагає створити кухонний ландшафт, від якого важко від-
вести погляд. Крім того, спільна концепція управління усіх приладів 
робить Ваші дії на кухні інтуїтивними: Вам більше не потрібно зміню-
вати своїх звичок. Тож Ваша кухня від Siemens завжди справлятиме 
враження гармонії та балансу.

Вражаюча зручність, 
надзвичайна 
функціональність.
Компактні прилади від Siemens.

Ідеальне рішення для приготування будь-яких продуктів: духова 
шафа-пароварка

У вбудовуваній духовій шафі-пароварці Siemens Ви можете готувати страви на 
парі, смажити, запікати, комбінувати запікання із дією гарячої пари тощо, од-
ним словом, підібрати ідеальний метод термічної обробки для кожного виду 
продуктів власноруч. Наприклад, при обробці парою овочі не втрачають свій 
природний смак і не розварюються, зберігають свій аромат, колір, вітаміни 
та мінеральні речовини та можуть готуватися без використання жиру та олії. 
При цьому Ви можете паралельно готувати різні страви на чотирьох рівнях, не 
турбуючись про змішування запахів чи зміну смаку.

Невеликі прилади, що пропонують безліч можливостей: компактні духові 
шафи з мікрохвильовим режимом.

6 видів нагрівання, що пропонують компактні духові шафи, відкривають 
перед користувачем двері у світ необмежених можливостей, де будь-які 
кулінарні експерименти, будь-які, навіть найсміливіші, ідеї приречені на успіх, 
адже Вашими провідником цим чарівним світом стануть автоматичні програ-
ми, що гарантують завжди бездоганні результати готування.

Завжди теплий посуд і гарячі страви: з шафами для підігрівання.

Ваші кулінарні шедеври вже готові, та Ваші гості затримуються... Ситуація, за 
якої господиню кидає в жар, а страви тим часом холонуть. Саме для таких 
випадків і створені шафи для підігрівання Siemens. Температурний режим 
від З0 до 80 °С забезпечує рівномірне підтримання страв у теплому стані та 
дає можливість підігріти посуд перед сервіруванням. Шафа для підігрівання 
заввишки 14 см чудово поєднується з компактними приладами.
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Готувати смачні і корисні страви: з функцією 
пароварки.

Пара чудово підійде для приготування
овочів. А також риби. І навіть кондитерських 
виробів… Страви, приготовлені на пару, зберігають 
природній колір та мають неймовірно насичений 
смак. І найголовніше – вони корисні і містять багато 
поживних речовин, вітамінів та мінералів. 

Хрустка скоринка і соковита печеня: функція 
pulseSteam.

Готування на парі дозволяє створити водночас прості 
та неперевершені страви. Завдяки такому способу 
термообробки утвориться хрустка корочка, а всередині 
страва залишиться соковитою, як, наприклад, при 
приготуванні печені або хліба. 

Духові шафи-пароварки та  пароварки пропонують ще 
більше можливостей для приготування надзвичайно 
смачних страв. Пара дозволяє відмовитись від 
додавання до процесу готування будь-якого типу жиру. 

Духові шафи-пароварки серії iQ700 забезпечать Вам 
максимальну свободу дій не залежно від свого розміру: 
45 або 60 см.

Крок 1: наповніть 1-літровий резервуар водою.

Крок 2: натисніть кнопку, і панель управління висунеться 
вперед, Ви зможете встановити резервуар з водою.

Крок 3: натисніть кнопку ще раз. Резервуар з водою 

повернеться у первісну позицію. Тепер можна обрати 

необхідну функцію і починати готування на парі.

Встановлення резервуару з водою.

Духові шафи-пароварки та  пароварки 
збережуть  ідеально збалансовану 
консистенцію страв і 100% смаку.
Просте налаштування для особливо делікатного готування.

Пароварка

Духова
шафа-
пароварка
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Відчуйте справжній смак овочів, 
риби та м’яса. 

Ще більше універсальності під час вбудовування: 
нова пароварка для вбудовування у навісну 
шафу. 

Пароварка з внутрішньою камерою з нержавіючої 
сталі з надзвичайним внутрішнім об’ємом 22 л 
ергономічно та компактно вбудовується у навісну 
шафу. Скляні дверцята приладу та сучасне 
світлодіодне освітлення гарантують оптимальну 
оглядовість. Ще більш комфортному користуванню 
пароваркою сприяє зручне розташування 
елементів управління знизу, що дозволяє легко 
обрати одну з 20 автоматичних програм. Не 
менш зручною пропозицією є можливість вибору 
приладу з право- чи лівостороннім навішуванням 
дверцят. Сучасний дизайн пароварки дозволяє 
поєднувати її з іншими вбудовуваними 
компактними приладами Siemens.

Збереження корисних речовин.

У порівнянні з іншими методами при-
готування страв пара дозволяє зберег-
ти значно більшу кількість поживних 
речовин, вітамінів та мінералів.

Збереження смаку.

Пара дозволяє не просто зберегти та 
повністю розкрити природний смак та 
аромат Ваших продуктів, а й значно 
посилює їх. Настільки, що для приго-
тування більшості страв Ви зможете 
відмовитись від використання приправ 
та солі.

Можливість приготування менш 
жирних страв.

Пара дозволяє відмовитись від дода-
вання до процесу готування будь-яко-
го типу жиру. Більш того, жир з 
м'ясних страв, що готуються на парі, 
перетворюється на рідину та стікає на 
спеціальний піддон. Тож страви стають 
ще кориснішими.

Універсальність.

Пара чудово підійде для приготування 
овочів. А також риби. І м’яса. І навіть 
кондитерських виробів… Це мало не 
єдиний метод приготування, що на-
стільки вражає своєю універсальністю. 

Зручність та простота.

На парі можна одночасно готувати 
кілька різних страв, оскільки смаки та 
запахи при цьому не змішуються. Стра-
ви не пригорятимуть та не переварю-
ватимуться, тож Ви не витрачатимете 
зайвий час та зусилля.

Хрусткі страви, оптимальна 
консистенція.

Пара дозволяє зберегти структуру клі-
тин овочів, а отже, і їх консистенцію. 
Водночас м’ясні продукти не висушу-
ються, залишаючись ніжними та соко-
витими. Усі продукти – від картоплі чи 
риби до овочів та фруктів – зберігають 
природній колір та вигляд.

Чому ж кухарі так 
люблять готувати на парі? 

Пара – один з найдавніших 
друзів кухаря. Пара 

дозволяє зберегти ще 
більше природної користі 

страв, а отже, і їх смак. 

Збереже всю користь та 
смак продуктів, закладені 
природою: пароварка для 
вбудовування у навісну 
шафу
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Компактна духова шафа з мікрохвильовим режимом

Артикул CM678G4S1

Тип приладу  n Компактна духова шафа з мікрохвильовим режимом; нержавіюча сталь

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні, придатні для піролітичного очищення

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 15 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, інтенсивне нагрі-
вання, томління, попереднє підігрівання посуду, сушіння, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 1000 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 45 літр

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Термощуп з трьома точками заміру температури
 n Сенсор автоматичного випікання bakingSensor
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Сучасний сенсорний TFT-дисплей Touchdisplay Plus
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

Компактні прилади

softMovesoftMove

 
Інтенсивне
нагрівання

Блокування
від  дітей 4D гаряче

повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

New

Компактна духова шафа з мікрохвильовим режимом

Артикул CM678G4W1

Тип приладу  n Компактна духова шафа з мікрохвильовим режимом; білий

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні, придатні для піролітичного очищення

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 15 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, інтенсивне нагрі-
вання, томління, попереднє підігрівання посуду, сушіння, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 1000 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 45 літр

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Термощуп з трьома точками заміру температури
 n Сенсор автоматичного випікання bakingSensor
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Сучасний сенсорний TFT-дисплей Touchdisplay Plus
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

 
Інтенсивне
нагрівання

Блокування
від  дітей 4D гаряче

повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

New

Компактні прилади

softMovesoftMove
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Компактна духова шафа-пароварка

Артикул CS656GBS1

Тип приладу  n Компактна духова шафа-пароварка; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня, верхня та бокові стінки з покриттям ecoClean
 n Програма очищення покриття ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 250 °C
 n Додаткові види нагрівання з використанням пари: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв 
до готовності, розморожування продуктів

 n Внутрішній об'єм: 47 літр

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Резервуар для води (1 л)
 n Індикація низького рівня води в резервуарі
 n Автоматична програма видалення накипу
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

Компактні прилади

 
Інтенсивне
нагрівання

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

New Пароварка

Компактна духова шафа-пароварка

Артикул CS656GBW1

Тип приладу  n Компактна духова шафа-пароварка; білий

Очищення  n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Система 
висувного 
механізму

 n Однорівневі телескопічні напрямні, придатні для піролітичного очищення

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 250 °C
 n Додаткові види нагрівання з використанням пари: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв 
до готовності, розморожування продуктів

 n Внутрішній об'єм: 47 літр

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Резервуар для води (1 л)
 n Індикація низького рівня води в резервуарі
 n Автоматична програма видалення накипу
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

 
Інтенсивне
нагрівання

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

New Пароварка

Компактні прилади

softMovesoftMovesoftMovesoftMove
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Компактна духова шафа з мікрохв. режимом

Артикул CM636GBS1

Тип приладу  n Компактна духова шафа з мікрохв. режимом; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Функція varioSpeed: можливість підключення мікрохвильового режиму до основного процесу готування для заощадження 
до 50% часу

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 600 та 1000 Вт)
 n Внутрішній об'єм: 45 літр

Комфорт  n Система cookControl Plus
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Текстовий TFT-дисплей (3,7“) з сенсорним управлінням
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

Компактні прилади

 
Інтенсивне
нагрівання

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

Блокування
від  дітей

New

Компактна духова шафа з мікрохв. режимом

Артикул CD634GBS1

Тип приладу  n Компактна пароварка; нержавіюча сталь

Очищення  n Задня стінка з покриттям ecoClean
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 4 видів нагрівання: приготування на парі, делікатне розігрівання продуктів, доведення страв до готовності, розморожуван-
ня продуктів

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 100 °C
 n Внутрішній об'єм: 38 літр

Комфорт  n Система cookControl
 n Кількість автоматичних програм: 20
 n Резервуар для води (1,3 л)
 n Індикація низького рівня води в резервуарі
 n Автоматична програма видалення накипу
 n Автоматична програма очищення
 n Автоматичний вибір рекомендованого рівня температури з можливістю зміни
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 40° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 1,9 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

Компактні прилади

Безпечна
t° дверцят

Блокування
від  дітейПароваркаsoftMovesoftMove softMovesoftMove
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Компактна пароварка Компактна пароварка

Артикул HB25D5L2 HB25D5R2

Тип приладу  n Компактна пароварка; нержавіюча сталь  n Компактна пароварка; нержавіюча сталь

Очищення  n Автоматична програма видалення накипу  n Автоматична програма видалення накипу

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Можливість готування страв на парі у діапазоні від 40 °C до 
100 °C (5 температурних режимів)

 n Парогенератори розміщено всередині внутрішньої камери
 n Резервуар для води (0,9 л)
 n Внутрішня камера з нержавіючої сталі (22 л, 3 рівні встанов-
лення дек)

 n Вентилятор охолодження

 n Можливість готування страв на парі у діапазоні від 40 °C до 
100 °C (5 температурних режимів)

 n Парогенератори розміщено всередині внутрішньої камери
 n Резервуар для води (0,9 л)
 n Внутрішня камера з нержавіючої сталі (22 л, 3 рівні встанов-
лення дек)

 n Вентилятор охолодження

Комфорт  n Система cookControl20 (20 автоматичних програм)
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Дверцята приладу відчиняються убік (лівостороннє навішу-
вання дверцят)

 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)

 n Система cookControl20 (20 автоматичних програм)
 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Дверцята приладу відчиняються убік (правостороннє наві-
шування дверцят)

 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)

Дизайн  n Утоплювані поворотні перемикачі  n Утоплювані поворотні перемикачі

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 1,25 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі штепселем

 n Потужність підключення: 1,25 кВт
 n Кабель живлення завдовжки 1,5 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
38,2 x 59,5 x 30 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
36,2-36,5 х 56 х 30 см

 n Для вбудовування у навісну шафу завширшки 60 см або у 
високу шафу

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
38,2 x 59,5 x 30 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 38,2 х 56 х 30 см
 n Для вбудовування у навісну шафу завширшки 60 см або у 
високу шафу

Компактні прилади

ПароваркаПароварка

Компактна духова шафа

Артикул CM636GBS1

Тип приладу  n Компактна духова шафа; нержавіюча сталь

Очищення  n Система самоочищення activeClean® (піроліз)
 n Приладдя та напрямні, придатні для піролітичного очищення
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Система 
висувного 
механізму

 n Фіксовані напрямні для дек та решіток
 n Телескопічні напрямні як додаткове приладдя

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n 13 видів нагрівання: 4D, гаряче повітря eco, верхнє/нижнє нагрівання, верхнє/нижнє нагрівання eco, гриль з конвекцією, 
гриль великої площі нагрівання, гриль малої площі нагрівання, режим "Піца", coolStart, нижнє нагрівання, томління, попе-
реднє підігрівання посуду, підтримання страв у теплому стані

 n Точне поградусне регулювання температури у діапазоні 30 °C - 300 °C
 n Внутрішній об'єм: 47 літр

Комфорт  n Система cookControl
 n Кількість автоматичних програм: 10
 n

 n Автоматичний контроль нагрівання
 n Постійне відображення актуального рівня температури
 n Функція "Шабат"
 n Дверцята з механізмом плавного зачинення softClose
 n Внутрішнє освітлення (галогенні лампи)
 n Вдосконалена система охолодження дверцят, оснащена крильчаткою з нержавіючої сталі
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Електронний годинник

Швидкість 
роботи

 n Автоматичне швидке розігрівання

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,8“) з сенсорними кнопками
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління
 n Кнопка Start
 n Внутрішнє покриття: емаль titanGlanz

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище/
Безпека

 n Можливість відключення внутрішнього освітлення
 n Максимальна температура нагрівання вікна дверцят: 30° C
 n Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління та дверцят)
 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор залишкового тепла
 n Клас енергоефективності: A+

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,65 кВт
 n Кабель завдовжки 1,20 м зі штепселем

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 595 x 548 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 450 - 455  x 560 - 568 x 550 мм

Компактні прилади

Блокування
від  дітей

4D гаряче
повітря

 
Нижнє
нагрівання

Безпечна
t° дверцят

New softMovesoftMove
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Мікрохвильова піч з грилем Мікрохвильова піч з грилем

Артикул BE634LGS1 BE634RGS1

Тип приладу  n Мікрохвильова піч з грилем; нержавіюча сталь  n Мікрохвильова піч з грилем; нержавіюча сталь

Очищення  n Внутрішня камера з нержавіючої сталі
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

 n Внутрішня камера з нержавіючої сталі
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Система cookControl
 n Кількість автоматичних програм: 10
 n Можливість комбінації гриля та мікрохвильового режиму на 
рівнях потужності 360/180/90 Вт

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 
600 та 900 Вт)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

 n Система cookControl
 n Кількість автоматичних програм: 10
 n Можливість комбінації гриля та мікрохвильового режиму на 
рівнях потужності 360/180/90 Вт

 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 
600 та 900 Вт)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

Комфорт  n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Кнопка відкривання дверцят
 n Дверцята приладу відкриваються убік (лівостороннє навішу-
вання дверцят)

 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Кнопка відкривання дверцят
 n Дверцята приладу відкриваються убік (правостороннє наві-
шування дверцят)

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,5“) з сенсорними кнопками
 n Кнопка Start
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління

 n Кольоровий TFT-дисплей (2,5“) з сенсорними кнопками
 n Кнопка Start
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 1,99 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

 n Потужність підключення: 1,99 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ):382 x 594 x 318 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ):382 x 594 x 318 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 мм

Компактні прилади
Мікрохвильова піч з грилем Мікрохвильова піч з грилем

Артикул BF634LGS1 BF634LGW1

Тип приладу  n Мікрохвильова піч з грилем; нержавіюча сталь  n Мікрохвильова піч з грилем; нержавіюча сталь

Очищення  n Внутрішня камера з нержавіючої сталі
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

 n Внутрішня камера з нержавіючої сталі
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Система AutoPilot
 n Кількість автоматичних програм: 7
 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 
600 та 900 Вт)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

 n Система AutoPilot
 n Кількість автоматичних програм: 7
 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 
600 та 900 Вт)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

Комфорт  n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Кнопка відкривання дверцят
 n Дверцята приладу відкриваються убік (лівостороннє навішу-
вання дверцят)

 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Кнопка відкривання дверцят
 n Дверцята приладу відкриваються убік (лівостороннє навішу-
вання дверцят)

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,5“) з сенсорними кнопками
 n Кнопка Start
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління

 n Кольоровий TFT-дисплей (2,5“) з сенсорними кнопками
 n Кнопка Start
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 1,22 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

 n Потужність підключення: 1,22 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ):382 x 594 x 318 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ):382 x 594 x 318 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 мм

Компактні прилади
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Мікрохвильова піч Мікрохвильова піч

Артикул BF634RGS1 BF634RGW1

Тип приладу  n Мікрохвильова піч; нержавіюча сталь  n Мікрохвильова піч; нержавіюча сталь

Очищення  n Внутрішня камера з нержавіючої сталі
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

 n Внутрішня камера з нержавіючої сталі
 n Повністю скляна внутрішня поверхня дверцят

Тип духової 
шафи та 
система 
нагрівання

 n Система AutoPilot
 n Кількість автоматичних програм: 7
 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 
600 та 900 Вт)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

 n Система AutoPilot
 n Кількість автоматичних програм: 7
 n 5 рівнів потужності мікрохвильового режиму (90, 180, 360, 
600 та 900 Вт)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

Комфорт  n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Кнопка відкривання дверцят
 n Дверцята приладу відкриваються убік (правостороннє наві-
шування дверцят)

 n Внутрішнє освітлення (світлодіодні лампи)
 n Кнопка відкривання дверцят
 n Дверцята приладу відкриваються убік (правостороннє наві-
шування дверцят)

Дизайн  n Кольоровий TFT-дисплей (2,5“) з сенсорними кнопками
 n Кнопка Start
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління

 n Кольоровий TFT-дисплей (2,5“) з сенсорними кнопками
 n Кнопка Start
 n Кнопка інформації перебігу програми та стану приладу
 n Інтуїтивний дизайн панелі управління

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 1,22 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

 n Потужність підключення: 1,22 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ):382 x 594 x 318 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ):382 x 594 x 318 мм
 n Розміри ніші (ВxШxГ): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 мм

Компактні прилади
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Наші прилади - 
Ваша насолода.
Ідеальне рішення для розкриття багатого 
смаку кави: досконалі технології Siemens. 

Інноваційна система sensoFlow System.

Інноваційна система sensoFlow System гарантує максимальне 
розкриття чарівного аромату кави завдяки підтриманню 
оптимальної температури впродовж усього циклу заварювання. 

Технологія заварювання aromaРressure System: повне 
розкриття смаку кожного зернятка кави.

Високотехнологічна система aromaPressure System забезпечує 
ідеальне спресовування меленої кави, в ході якого вивільняється 
оптимальна кількість ароматичних речовин. Вам лишається 
насолоджуватись незабутньо насиченим ароматом, що 
розкривають кавомашини Siemens. 

Високоякісний керамічний млинок silentCeram Drive. 

Кавомашини Siemens, оснащені млинком silentCeram Drive, 
демонструють не лише довгий строк служби, а й надзвичайно 
низький рівень шуму під час роботи. Втім, це не єдина його 
перевага - незалежно від обраного користувачем ступеня помелу, 
кава завжди вражатиме незабутнім чарівним смаком. 

Функція one-Touch: приготування молочних кавових напоїв 
одним натисканням кнопки. 

Еспресо, капучино або лате макіято: будь-який кавовий напій 
відтепер можна приготувати простим натисканням на кнопку. 
Ідеальний смак, максимальний комфорт. 

Зручно та швидко: система промивання молочної системи 
creamCenter Cleaner. 

Одним натисканням кнопки користувач може провести гігієнічне 
очищення молочної системи - зручно, швидко та ефективно.
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Вбудовувана кавомашина

Артикул CT636LES1

Тип приладу  n Повністю автоматична кавомашина; чорний

Комфорт  n TFT-дисплей з інтерактивним меню
 n Функція "Моя кава": збереження назв 8 улюблених кавових напоїв з різноманітним співвідношенням молока та еспресо
 n Можливість індивідуального налаштування кількості напою
 n Можливість регулювання сопла подачі кави та капучинатора за висотою (до 15 см)
 n Система oneTouch DoubleCup: можливість приготування двох кавових напоїв одночасно
 n Знімний резервуар для води місткістю 2.4 л
 n Попереднє повідомлення про те, що контейнер для кавових зерен або для води майже пусті
 n Зручна універсальність: можливість під'єднання до приладу окремого резервуару для молока чи іншої ємності з молоком, 
наприклад, картонної упаковки

 n Відділення для короткої інструкції з експлуатації всередині приладу - уся необхідна інформація на відстані витягнутої руки
 n Кнопки з підсвічуванням
 n Регулювання ступеня помелу (декілька рівнів)
 n Можливість вибору мови дисплея
 n Функція "Блокування від дітей" для запобігання випадковому заварюванню кави

Оснащення  n Високоякісний керамічний млинок silentCeram Drive з низьким рівнем шуму під час роботи
 n Система сенсорів coffeeSensor System: млинок автоматично пристосовується до сорту кавових зерен
 n Можливість окремого приготування молочної піни, теплого молока та гарячої води
 n Швидке розігрівання приладу
 n Водяний насос з тиском 19 бар
 n Окремий контейнер для меленої кави
 n Контейнер для кавових зерен із кришкою, що зберігає аромат кави (об'єм - 500 г)
 n Гарантія - 15 000 чашок незмінної якості (24 місяці при використанні в домашньому господарстві)
 n Потужність: 1600 Вт

Приготуван-
ня напоїв

 n Інноваційна система проточного підігрівання sensoFlow System гарантує розкриття усього аромату напоїв завдяки постійному 
підтриманню оптимального рівня температури

 n Система aromaPressure System: оптимальний рівень тиску для ідеального розкриття смаку напоїів
 n Функція One-touch для приготування молочних кавових напоїв одним натисканням кнопки
 n Система заварювання подвійної кави aromaDouble Shot для приготування міцної кави без гіркого присмаку
 n Можливість індивідуального налаштування температури кави (3 рівні)
 n Для досягнення ідеального смаку та збільшення строку служби приладу: фільтр для води Brita

Чищення та 
догляд

 n Знімний заварювальний блок можна легко промити під проточною водою
 n autoMilk Clean: автоматична очистка системи подачі молока після кожного приготування напоїв для неповторного смаку та гігієни
 n Знімний капучинатор, придатний для миття у посудомийній машині
 n Система singlePortion Cleaning: автоматичне очищення усіх каналів всередині приладу після кожного циклу заварювання
 n Автоматична програма промивання приладу одразу після увімкнення
 n Знімні піддон для крапель та контейнер для кавової макухи, придатні для миття у посудомийній машині
 n Система calc'nClean: автоматичні програми очищення та видалення накипу
 n Індикація необхідності заміни фільтра для води, очищення приладу, проведення декальцинації, включаючи індикацію кількості 
чашок, які можна приготувати до проведення очищення

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x окремий резервуар для молока місткістю 0.5 л з кришкою FreshLock
 n 1 x мірна ложка
 n 1 x тестова смужка для визначення рівня жорсткості води
 n 1 x фільтр для води
 n 1 x контейнер для молока

Підклю-
чення

 n Потужнічть підключення: 1,6 кВт
 n Кабель завдовжки 1,70 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 594 x 375 мм
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 449 x 558 x 354 мм

Компактні прилади
Вбудовувана кавомашина

Артикул CT636LEW1

Тип приладу  n Повністю автоматична кавомашина; білий

Комфорт  n TFT-дисплей з інтерактивним меню
 n Функція "Моя кава": збереження назв 8 улюблених кавових напоїв з різноманітним співвідношенням молока та еспресо
 n Можливість індивідуального налаштування кількості напою
 n Можливість регулювання сопла подачі кави та капучинатора за висотою (до 15 см)
 n Система oneTouch DoubleCup: можливість приготування двох кавових напоїв одночасно
 n Знімний резервуар для води місткістю 2.4 л
 n Попереднє повідомлення про те, що контейнер для кавових зерен або для води майже пусті
 n Зручна універсальність: можливість під'єднання до приладу окремого резервуару для молока чи іншої ємності з молоком, 
наприклад, картонної упаковки

 n Відділення для короткої інструкції з експлуатації всередині приладу - уся необхідна інформація на відстані витягнутої руки
 n Кнопки з підсвічуванням
 n Регулювання ступеня помелу (декілька рівнів)
 n Можливість вибору мови дисплея
 n Функція "Блокування від дітей" для запобігання випадковому заварюванню кави

Оснащення  n Високоякісний керамічний млинок silentCeram Drive з низьким рівнем шуму під час роботи
 n Система сенсорів coffeeSensor System: млинок автоматично пристосовується до сорту кавових зерен
 n Можливість окремого приготування молочної піни, теплого молока та гарячої води
 n Швидке розігрівання приладу
 n Водяний насос з тиском 19 бар
 n Окремий контейнер для меленої кави
 n Контейнер для кавових зерен із кришкою, що зберігає аромат кави (об'єм - 500 г)
 n Гарантія - 15 000 чашок незмінної якості (24 місяці при використанні в домашньому господарстві)
 n Потужність: 1600 Вт

Приготуван-
ня напоїв

 n Інноваційна система проточного підігрівання sensoFlow System гарантує розкриття усього аромату напоїв завдяки постійному 
підтриманню оптимального рівня температури

 n Система aromaPressure System: оптимальний рівень тиску для ідеального розкриття смаку напоїів
 n Функція One-touch для приготування молочних кавових напоїв одним натисканням кнопки
 n Система заварювання подвійної кави aromaDouble Shot для приготування міцної кави без гіркого присмаку
 n Можливість індивідуального налаштування температури кави (3 рівні)
 n Для досягнення ідеального смаку та збільшення строку служби приладу: фільтр для води Brita

Чищення та 
догляд

 n Знімний заварювальний блок можна легко промити під проточною водою
 n autoMilk Clean: автоматична очистка системи подачі молока після кожного приготування напоїв для неповторного смаку та гігієни
 n Знімний капучинатор, придатний для миття у посудомийній машині
 n Система singlePortion Cleaning: автоматичне очищення усіх каналів всередині приладу після кожного циклу заварювання
 n Автоматична програма промивання приладу одразу після увімкнення
 n Знімні піддон для крапель та контейнер для кавової макухи, придатні для миття у посудомийній машині
 n Система calc'nClean: автоматичні програми очищення та видалення накипу
 n Індикація необхідності заміни фільтра для води, очищення приладу, проведення декальцинації, включаючи індикацію кількості 
чашок, які можна приготувати до проведення очищення

Приладдя у 
комплекті

 n 1 x окремий резервуар для молока місткістю 0.5 л з кришкою FreshLock
 n 1 x мірна ложка
 n 1 x тестова смужка для визначення рівня жорсткості води
 n 1 x фільтр для води
 n 1 x контейнер для молока

Підклю-
чення

 n Потужнічть підключення: 1,6 кВт
 n Кабель завдовжки 1,70 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 455 x 594 x 375 мм
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 449 x 558 x 354 мм

Компактні прилади
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Шафа для підігрівання посуду Шафа для підігрівання посуду Шафа для підігрівання посуду

Артикул BI630DNS1 BI630CNS1 BI630CNW1

Тип приладу  n Шафа для підігрівання посуду; 
нержавіюча сталь

 n Шафа для підігрівання посуду; 
нержавіюча сталь

 n Шафа для підігрівання посуду; білий

Тип шафи 
та система 
нагрівання

 n Нагрівальний елемент знаходиться під 
склокерамічним дном візка

 n 4 рівні регулювання температури: 
від 30°C до 80 (Температура поверхні 
скла)

 n Холодна фронтальна поверхня шафи

 n Нагрівальний елемент знаходиться під 
склокерамічним дном візка

 n 4 рівні регулювання температури: 
від 30°C до 80 (Температура поверхні 
скла)

 n Холодна фронтальна поверхня шафи

 n Нагрівальний елемент знаходиться під 
склокерамічним дном візка

 n 4 рівні регулювання температури: 
від 30°C до 80 (Температура поверхні 
скла)

 n Холодна фронтальна поверхня шафи

Заванта-
ження

 n До 64 чашок для еспрессо / до 12 тарі-
лок діаметром 26 см (до 25 кг)

 n Внутрішній об'єм: 20 літр

 n До 192 чашок для еспрессо / до 40 тарі-
лок діаметром 26 см (до 25 кг)

 n Внутрішній об'єм: 52 літр

 n До 64 чашок для еспрессо / до 12 тарі-
лок діаметром 26 см (до 25 кг)

 n Внутрішній об'єм: 20 літр

Види нагрі-
вання:

 n Сходження дріжджового тіста
 n Розморожування продуктів
 n Підтримання страв у теплому стані
 n Підігрів посуду

 n Сходження дріжджового тіста
 n Розморожування продуктів
 n Підтримання страв у теплому стані
 n Підігрів посуду

 n Сходження дріжджового тіста
 n Розморожування продуктів
 n Підтримання страв у теплому стані
 n Підігрів посуду

Система 
висувного 
механізму:

 n Телескопічні напрямні
 n Механізм push&pull

 n Телескопічні напрямні
 n Механізм push&pull

 n Телескопічні напрямні
 n Механізм push&pull

Дизайн  n Дизайн без ручки  n Дизайн без ручки  n Дизайн без ручки

Технічні 
характери-
стики

 n Потужнічть підключення: 0,81 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

 n Потужнічть підключення: 0,81 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

 n Потужнічть підключення: 0,81 кВт
 n Кабель завдовжки 1,50 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
140 x 594 x 548 мм

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
140 мм x 560  - 568 мм x 548 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
140 x 594 x 548 мм

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
140 мм x 560  - 568 мм x 548 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
140 x 594 x 548 мм

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
140 мм x 560  - 568 мм x 548 мм

Шафа для підігрівання посуду

Артикул BI630ENS1

Тип приладу  n Шафа для посуду; нержавіюча сталь

Заванта-
ження

 n До 64 чашок для еспрессо / до 12 тарі-
лок діаметром 26 см (до 15 кг)

 n Внутрішній об'єм: 21 літр

Види нагрі-
вання:

 n Сходження дріжджового тіста
 n Розморожування продуктів
 n Підтримання страв у теплому стані
 n Підігрів посуду

Система 
висувного 
механізму:

 n Телескопічні напрямні
 n Механізм push&pull

Дизайн  n Дизайн без ручки

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
140 мм x 594 мм x 500 мм

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
140 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм

Компактні прилади
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Аксесуари для духових шаф та компактних приладів   
Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. 

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

Трирівневі телескопічні 
напрямні з можливістю 
повного висування

HZ338357 Трирівневі телескопічні напрямні з 
функцією «Стоп» забезпечують ще 
стійкіше та надійніше розміщення
посуду на деках, решітках та 
іншому приладді, яке Ви можете 
одночасно розміщувати на всіх 
трьох рівнях. Плавне та рівномірне 
висування гарантує ще більше ком-
форту.

Зображені дека та решітки не 
входять до комплекту 
поставки. Усі дека та решітки, 
що входять до комплектації 
духових шаф, можуть 
розміщуватися на усіх рівнях 
даних аксесуарів.

HB23AB520 
HB23GB540

Трирівневі телескопічні 
напрямні	

HZ338352 Дана система дозволяє легко 
висувати решітки та дека, роз-
міщені на усіх трьох рівнях. Тож 
тепер ви можете полити соусом 
печеню, не боячись опіків.

Дворівневі телескопічні 
напрямні

HZ338250 Ця надійна система дозволяє легко 
та рівномірно висувати обидва 
дека, що робить користування 
духовою шафою ще простішим.

Трирівневі телескопічні 
напрямні

HZ368300 Ці трирівневі телескопічні 
напрямні дозволяють легко і 
безпечно витягати з духової шафи 
дека та решітки на усіх трьох 
рівнях. Можливість перекидання 
приладдя виключається, адже що 
телескопічні направляючі надійно 
фіксуються у внутрішній камері 
духової шафи.

Набір панелей ecoClean HZ24D300 Набір для приготування страв на 
парі призначений для приготу-
вання страв на парі без тиску при 
температурі близько 100 °C.

HB23AB520
HB23AT520

Таблетки для чищення  TZ80001 10 таблеток для чищення 
автоматичних кавомашин 
Siemens.

CT636LES1  
CT636LEW1  

Аксесуари для духових шаф та компактних приладів
Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. 

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

Фільтр для води BRITA Intenza 
для автоматичних кавомашин

TZ70003 ■  ■ Касета фільтра для води;
■  ■ Довший термін служби 

кавомашини завдяки 
оптимальному захисту від 
вапняних відкладень;

■ ■ Чистіша вода дозволяє повніше 
розкрити аромат, а отже, і смак 
кави;

■ ■ Функція регулювання рівня 
жорсткості води для 
максимальної насолоди кавою;

■  ■ Зменшення вмісту у воді 
хімічних елементів (наприклад, 
хлором, свинцем, міддю та ін.).

CT636LES1  
CT636LEW1  
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Все в одному приладі: прання, сушіння 
та… економія води.
Прально-сушильна машина iQ 500.

Прання та сушіння в одному приладі: прально-
сушильна машина iQ 500.

Перша у світі прально-сушильна машина, що поєднує 
у собі усі переваги сучасних пральних та сушильних 
машин Siemens. Відтепер Ви можете випрати і одразу 
висушити до 4 кілограмів білизни, не відволікаючись 
на перевантаження білизни та вибір налаштувань 
сушильної машини. Адже комфорт – це коли не 
потрібно відволікатись на дрібниці.

Програма «Верхній одяг».

Сучасні тканини, що складаються з мікроволокон, 
тканини зі спеціальною мембраною, що пропускає 
повітря та затримує воду та одяг з чутливими швами 
потребують особливого догляду. Програма «Верхній 
одяг» дбайливо випере легку куртку для пробіжок чи 
костюм для сноубордингу, не завдавши шкоди
«дихаючій» мембрані тканини.

Автоматичне дбайливе сушіння під контролем 
сенсорів.

Для того, щоб зробити процес сушіння більш 
рівномірним, спеціальні сенсори контролюють рівень 
температури та вологості у барабані. Ваша білизна 
буде висушена при мінімальних витратах за спожиту 
електроенергію та часу на прасування. Справжня 
досконалість.

Вода для сушіння білизни не потрібна.

Щоб видалити вологу з білизни, традиційні сушильні 
машини охолоджують тепле повітря у теплообміннику 
за допомогою значної кількості води. Але не прально-
сушильна машина від Siemens. Інноваційна технологія 
сушіння за приципом  повітряної конденсації дозволяє 
використовувати для цього лише повітря, тим самим 
заощаджуючи до 40 літрів води на один цикл сушіння.

Захист від протікання води на весь строк 
експлуатації приладу: система aquaStop®.

Система запобігає будь-якому протіканню – чи то в 
шлангу підключення води, чи в самому приладі. Ми 
у Siemens гарантуємо: з цією системою Ваша машина 
захищена від протікань впродовж усього строку 
експлуатації.     
100% гарантія від протікання води: aquaStop®.
Система aquaStop® являє собою електричний 
магнітний клапан у спеціальному контейнері, що 

4 кг

Прання +
сушіння

під’єднується до системи водопостачання. З іншого боку 
клапан сполучається з пральною машиною за допомогою 
спеціального шланга. У випадку протікання води на 
будь-якій ділянці шланга чи у самій пральній машині 
інформація про це моментально надходить до клапана 
у вигляді електронного сигналу, і клапан автоматично 
перекриває надходження води.

Верхній
одяг

Вбудовувана прально-сушильна машина

Артикул WK14D540EU

Тип приладу  n Вбудовувана прально-сушильна машина

Комфорт  n Класи енергоспоживання/прання: B / A
 n Завантаження: 
- для прання - 6 кг; 
- для сушіння - 3 кг

 n Кількість обертів віджимання за хвилину: 1400 - 600 об./хв.
 n Електронний контроль виконання усіх програм прання, рівня 
температури та обраних додаткових опцій

 n Система захисту від протікання води aquaStop
 n Блокування приладу від дітей

Оснащення  n Великий дисплей для індикації ходу програми, рівня 
температури, кількості обертів віджимання, залишкового часу 
та часу закінчення програми, програмування старту на 1- 24 
год, індикації параметрів програми сушіння

 n Автоматична оптимізація споживання води та електроенергії 
залежно від завантаження

 n Автоматичне розпізнавання піни у воді та запуск додаткового 
ополіскування

 n Контроль дисбалансу
 n Система оптимізованого каскадного змочування білизни aqua-
Tronic

 n Програми прання: Бавовна (декілька програм), Синтетика 
(декілька програм), Нічне прання, Змішані тканини, Верхній 
одяг, Сорочки/Блузи, супер 15', Вовна/Ручне прання, Тонкі 
тканини/Шовк

 n Безперервна програма прання та сушіння з завантаженням 4 кг 
білизни

 n Програми сушіння: Інтенсивне сушіння, Сушіння делікатних 
речей, Цикл видалення ворсинок, Освіження

 n Кнопки для вибору додаткових опцій на дисплеї
 n Електронний контроль вологості білизни, що сушиться
 n Магнітне блокування дверцят пральної машини з можливістю 
негайного відчинення після завершення програми

 n Акустичний сигнал завершення програми

Технічна 
інформація

 n Об'єм барабана: 52 літри
 n Діаметр отвору завантажувального люка - 30 см, колір рамки 
дверцят - білий

 n Металевий гак замка дверцят завантажувального люка
 n Рівень шуму в режимі прання: 57 дБ
 n Рівень шуму в режимі віджимання: 74 дБ

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 820 x 595 x 584 мм

Прально-сушильна машина
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Відкрийте простори 
власної кулінарної 
фантазії з новітніми 
технологіями.
Інноваційні варильні поверхні від Siemens.

Надзвичайно велика поверхня для надзвичайного 
кулінарного задоволення: варильна поверхня 
flexInduсtion.  

Конфорки, об’єднані в одну велику зону приготування 
flexInduсtion – Ваш простір свободи кулінарних 
фантазій. На варильній поверхні площею 21х40 см 
користувач може вільно розмістити різноманітні за 
розміром та формою каструлі чи сковорідки. Прилад 
автоматично розпізнає кількість, розмір та форму 
посуду, який Ви використовуєте.

Вражаюча швидкість, надзвичайна безпека, 
легке очищення: індукційні варильні поверхні 
powerInduktion від Siemens. 

Миттєве нагрівання. Миттєве охолодження. Відчуйте 
переваги, які пропонують індукційні варильні поверхні 
powerInduсtion від Siemens. Завдяки використанню 
індукційних катушок тепло утворюється безпосередньо 
у дні посуду, поверхня самого приладу при цьому не 
нагрівається. Таким чином, очищення приладу стає 
значно простішим. До того ж, ці варильні поверхні 
дозволяють приготувати Ваші страви ще швидше. 

Регулювання температури без кнопок та 
перемикачів: функція touchSlider. 

Інноваційна технологія touchSlider дозволяє регулювати 
рівень температури, «протягнувши» регулятор пальцем 
по температурній шкалі до бажаного ступеня або 
просто натиснувши на бажану позицію регулятора. 
Регулювання відбувається з кроком у півступеня; усього 
система пропонує сімнадцять ступенів потужності, 
враховуючи проміжні положення.  

Захист від випадкового увімкнення: функція 
«Блокування від дітей».

Функція «Блокування від дітей» звільнить Вас від зайвих 
турбот, виключивши можливість випадкової зміни 
налаштувань чи вимкнення приладу. Панель управління 
блокується простим натисканням та утриманням 
відповідної кнопки, а для відключення даної функції 
потрібно натиснути та утримувати відповідну кнопку 
впродовж декількох секунд.

Індукція

Блокування
від дітей



Більше насолоди, менше 
витрат: сучасні технології, 
що бережуть довкілля і Ваш 
гаманець.

powerInduction: стримане тепло.
Під час приготування їжі з використанням технології powerInduction тепло 
під впливом електромагнітного поля утворюється лише тоді, коли каструля 
чи сковорідка з намагнічуваним дном ставиться на ввімкнену конфорку. 
Під склокерамічною поверхнею знаходиться індукційна катушка. Коли на 
неї подається струм, у дні каструлі утворюється магнітне поле. При цьому 
нагрівається лище дно посуду, але не сама конфорка. Це допомагає заощаджувати 
електроенергію, адже тепло утворюється виключно там, де воно потрібне.

Ще більше потужності: функція powerBoost. 
При активації функції  powerBoost потужність індукційної конфорки зростає на 
50%. При цьому економія часу на доведення до кипіння та приготування страв 
досягає 35%.

Заощаджуйте, готуючи їжу: з індикатором спожитої енергії. 
Індикатор показує точну кількість спожитої енергії від моменту увімкнення 
варильної поверхні до моменту вимкнення приладу. Це надає Вам змогу 
відслідковувати, скільки саме енергії Ви витрачаєте на приготування улюбленої 
страви – тож Ви зможете оптимізувати увесь процес та заощадити гроші, 
наприклад, накриваючи каструлю кришкою або підтримуючи незмінний рівень 
температури під час готування. 

Споживання електроенергії та час,
необхідний для нагрівання 2 л води від 15 до 90° С
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Простір свободи для втілення 
кулінарних ідей: варильна поверхня 
flexInduсtion

Одна зона приготування, безліч 
можливостей.   
 
Каструлі та сковорідки можуть 
бути не менш різноманітними, ніж 
Ваші страви. Універсальні варильні 
поверхні flexInduсtion дозволять 
розташовувати посуд так, як Вам 
зручніше, незалежно від його виду. 
Певні моделі оснащено двома 
звичайними конфорками та двома 
прямокутними універсальними 
зонами приготування, що можуть 
поєднуватись. На цій великій зоні Ви 
зможете розташовувати сковорідки та 
каструлі за власним бажанням. 

Об’єднайте дві зони приготування в 
одну: простим натисканням кнопки.

Натискаючи відповідну сенсорну кнопку, 
Ви активуєте дві окремі конфорки 
та об'єднуєте їх в одну велику зону 
приготування з єдиним управлінням. 
Ця універсальна зона автоматично 
підлаштовуватиметься під кількість та 
розмір Вашого посуду. Деактивуючи цю 
опцію, Ви знову можете використовувати 
обидві конфорки окремо одна від одної.

Станьте справжнім шеф-
кухарем … у себе вдома. 

Творчій підхід є невід’ємною 
складовою успіху у кулінарному 

мистецтві. Втім, справжню 
креативність пробуджує лише 

справжня свобода. Варильна 
поверхня flexInduction від 

Siemens відкриває перед 
кухарем нові горизонти 

свободи для здійснення будь-
яких ідей щодо створення 

справжніх шедеврів. Пориньте 
у новий вимір кулінарних 
фантазій з інноваційною 

технікою Siemens!
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Готувати страви можна швидше, 
безпечніше, чистіше та зручніше.
Готуйте з варильними поверхнями flexInduсtion та powerInduсtion від Siemens. 

Тож вони заощаджують Ваш час.

Завдяки інноваційним технологіям Siemens варильні 
поверхні powerInduction працюють надзвичайно ефек-
тивно та дозволяють приготувати улюблені страви ще 
швидше. Адже час – найбільш дорогоцінний ресурс 
сучасності.

Та безпечніше. 

Оскільки склокерамічна поверхня під час приготуван-
ня нагрівається лише від залишкового тепла посуду, 
можливість серйозних опіків практично виключаєть-
ся. Якщо ж індукційна варильна поверхня увімкнена, 
але Ви ще не встигли встановити на неї посуд, ризик 
опіку зводиться до нуля. 

Індукційні варильні поверхні готують швидше. 

Управління індукційних варильних поверхонь 
powerInduсtion настільки ж точне, як і газових – на 
кожну Вашу команду вони реагують так само миттєво. 
Оскільки необхідне тепло подається до посуду прак-
тично негайно, готувати страви можна ще швидше. 
Після вимкнення приладу він охолоджується так само 
швидко, як і нагрівається. 

Очищати їх значно легше. 

Оскільки склокерамічна панель варильних поверхонь 
слабо нагрівається, отримуючи лише залишкове тепло 
від дна посуду, який Ви використовуєте, їжа, що ви-
падково потрапляє на склокераміку, не пригорає. Тож 
очищати прилад надзвичайно просто.

Порада: 

Хоча всі індукційні варильні поверхні Siemens виготовлені з дотриман-
ням усіх норм щодо безпеки користування та електромагнітної суміс-
ності, ми радимо особам з кардіостимулятором утриматись від корис-
тування приладом. На жаль, ми не можемо гарантувати, що усі 
доступні на ринку кардіостимулятори виготовлені з дотриманням від-
повідних норм щодо безпеки користування та електромагнітної суміс-
ності, а отже, відсутність завад, що можуть відобразитись на роботі 
кардіостимулятора, також не може бути гарантована. Також можливе 
виникнення завад у роботі інших приладів, наприклад, слухових апара-
тів. Якщо Ви користуєтесь подібним приладом, рекомендуємо прокон-
сультуватись з Вашим лікарем щодо безпечності його використання.
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Універсальний, надійний та безпечний 
прилад. Це мрія кожного кухаря.

Надзвичайна насолода під час 
готування на індукційній варильній 
поверхні з зоною смаження.

Нарешті Ви можете скористуватися пе-
ревагами технології powerInduktion при 
готуванні на сковорідці. Вам не потріб-
но нічого вмикати, як на звичайних 

Можете не боятися втратити ретельно 
підібрані налаштування: з новою 
функцією reStart. 

Якщо під час створення витвору кулінар-
ного мистецтва з каструлі на панель 
управління випадково витекла рідина і 
прилад автоматично вимкнувся, турбува-
тись не варто.  

Швидкий старт у вимір кулінарних 
фантазій: нова функція quickStart. 

При увімкненні варильної поверхні функ-
ція quickStart автоматично розпізнає та 
активує конфорку, на якій встановлено 

quickStartquickStart

Споживання
електроенергії

кВт/год

reStartreStart

електричних варильних поверхнях, 
адже сковорідка буде автоматична роз-
пізнана, і зона смаження активується 
автоматично.

посуд. Вам  потрібно лише обрати бажа-
ний рівень температури і розпочати по-
дорож до нового кулінарного шедевру.

Функція reStart дозволить легко та швид-
ко відновити ретельно підібрані налашту-
вання – лише впродовж чотирьох секунд 
після повторного увімкнення приладу.

Забудьте про пригорання з сенсором 
смаження fryingSensor Plus.

Сенсор смаження fryingSensor Plus 
регулює температуру на індукційній 
варильній поверхні таким чином, що 
пригорання їжі просто виключене. 
Сенсор функціонує без необхідності 
його постійного контролю. До того ж 
він енергоефективний.

Миттєве нагрівання. Миттєве охоло-
дження. powerInduсtion від Siemens.

Відчуйте переваги, що пропонують ін-
дукційні варильні поверхні
powerInduсtion від Siemens. Індукцій-
на катушка передає тепло одразу до
посуду, не нагріваючи при цьому

FryingSensor
Plus 

power-
Induction

саму варильну поверхню. Тож Ви
зможете готувати Ваші страви значно
швидше і безпечніше та витрачати
значно менше зусиль на їх очищення.

Закипання води для 
макаронів

Варіння макаронів Дані про спожиту 
електроенергію
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Дизайн з боковими металевими 
профілями 

Дизайн зі скошеними 
фронтальними та боковими 
краями без металевої рами

Дизайн piano-a-filo 
(для вбудовування 
врівень з поверхнею)

* Лише для електричної варильної поверхні ET645NN17

Дизайн з пласкою сталевою 
рамою* 

Ідеї для вбудовування на будь-який смак: дизайн 
приладів з рамою. 

При вбудовуванні варильної поверхні зі склокераміч-
ною панеллю Ви можете обрати з широкого спектру 
стильних ідей дизайнерське рішення, що Вам най-
більше до вподоби: елегантні бокові профілі, скошені 
фронтальний та бокові краї без металевого декору, 
пласка рама з високоякісної сталі чи вбудовування 
у стільницю з каменю, граніту чи дерева врівень з 
поверхнею. 

Для Siemens Ваша безпека під час експлуатації 
побутових приладів є першочерговим 
зобов'язанням. Саме тому наші варильні поверхні 
оснащені спеціальними функціями, що гарантують 
Вашу безпеку. 

Регулювання температури без кнопок та 
перемикачів: функція touchSlider. 

Інноваційна технологія touchSlider дозволяє 
регулювати рівень температури, «протягнувши» 
регулятор пальцем по температурній шкалі до 
бажаного ступеня або просто натиснувши на бажану 
позицію регулятора. Регулювання відбувається з 
кроком у півступеня; усього система пропонує 
сімнадцять ступенів потужності, враховуючи проміжні 
положення. 

touchSlider

Дизайн, що вражає не лише естетичністю, 
а й високим рівнем комфорту.

Очищення без зміни налаштувань: функція 
«Тимчасове блокування панелі управління».

Якщо під час готування на варильну поверхню потрапили 
часточки їжі, Ви можете легко та швидко протерти її. Для 
цього достатньо натиснути кнопку «Тимчасове 
блокування панелі управління», і всі налаштування touch-
Slider заблокуються на 20 секунд – достатньо часу, щоб 
швидко протерти поверхню.

Контролюйте варильну поверхню лише одним 
дотиком за допомогою функції touchControl.

Завдяки новітній розробці touchControl управляти 
чотирма зонами приготування стало ще зручніше. 
Достатньо доторкнутися до контрольного квадрату 
певної зони приготування для її активації. Рівень 
температури зони приготування регулюється кнопками 
з символами «-» та «+».

touchControltouchControl
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Індукційна варильна поверхня Індукційна варильна поверхня

Артикул EH975SZ17E EH675MV17E

Тип приладу  n Індукційна варильна поверхня завширшки 90 см  n Індукційна варильна поверхня завширшки 60 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у такому 
самому дизайні

 n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у тако-
му самому дизайні

Комфорт  n 2 великі зони приготування flexInduction 
 n 5 індукційних конфорок 
 n 1 триконтурна конфорка  
 n 17 рівнів потужності  
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки  
 n Секундомір

 n 2 великі зони приготування flexInduction
 n 4 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

Безпека  n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення

 n Сенсорне управління touchSlider (multi) n Сенсорне управління touchSlider (mono)

Потужність 
конфорок

 n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок
 n Можливість застосування функції збільшення потужності 
powerBoost до 4,6 кВт для конфорки діаметром 32 см

 n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 10,8 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

Розміри  n  Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 91,2 x 52 см
 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 88 х 49-50 см
 n  Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 60,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 56 х 49-50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

Варильні поверхні

Ширина
приладу

м
Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Блокування
від дітей

Індукційна варильна поверхня Індукційна варильна поверхня

Артикул EH675MN27E EH975ME11E

Тип приладу  n Індукційна варильна поверхня завширшки 60 см  n Індукційна варильна поверхня завширшки 90 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у тако-
му самому дизайні

 n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у такому 
самому дизайні

Комфорт  n 1 велика зона приготування flexInduction
 n 4 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

 n 4 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

Безпека  n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Індикатор залишкового тепла для кожної конфорки
 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)  n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

Потужність 
конфорок

 n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок  n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 60,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 56 х 49-50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 91,2 x 35 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 88 х 33 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

Варильні поверхні

Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Індукція
Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей
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Індукційна варильна поверхня Індукційна варильна поверхня

Артикул EH601ME21E EH679MB17E

Тип приладу  n Індукційна варильна поверхня завширшки 60 см  n Індукційна варильна поверхня завширшки 60 см

Дизайн  n Дизайн piano-a-filо (для вбудовування врівень з поверхнею)
 n Основа варильної поверхні виконана з високопровідної 
склокераміки highSpeed

 n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Дизайн metalLook

Комфорт  n 4 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Сенсор смаження fryingSensor Plus (фронтальні права та ліва 
конфорки) з 4 температурними рівнями та 9 автоматичними 
програмами

 n 4 індукційні конфорки
 n 1 конфорка з овальною зоною розширення (вмикається 
автоматично)

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

Безпека  n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)

Потужність 
конфорок

 n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх 
індукційних конфорок

 n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфо-
рок

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,6 x 57,2 x 51,2 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,6 х 56 х 50 см
 n Для вбудовування у стільницю, зроблену з дуже твердих 
матеріалів (натурального або штучного каменю). Для 
вбудовування у стільницю, виготовлену з інших матеріалів, 
слід використовувати додаткове приладдя, яке можна 
придбати у сервісному центрі за артикулами HZ395600 та 
HZ395601

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 30 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 60,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 56 х 49-50 см
 n  Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

Варильні поверхні

Індукція
Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Індукція
Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Індукційна варильна поверхня Індукційна варильна поверхня

Артикул EH675MB17E EH651FE17E

Тип приладу  n Індукційна варильна поверхня завширшки 60 см  n Індукційна варильна поверхня завширшки 60 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у такому 
самому дизайні

 n Дизайн зі скошеними фронтальним та боковими профілями 
(без металевих елементів декору)

 n Основа варильної поверхні виконана з високопровідної 
склокераміки highSpeed

Комфорт  n 4 індукційні конфорки
 n 1 конфорка з овальною зоною розширення (вмикається 
автоматично)

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

 n 4 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір
 n Функція reStart
 n Функція quickStart
 n Індикатор енергоспоживання

Безпека  n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція розпізнавання наявності посуду
 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Можливість обмеження потужності відповідно до умов міс-
цевої системи живлення

 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення

n Сенсорне управління touchSlider (mono)  n Панель управління touchSlider

Потужність 
конфорок

n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфорок  n Функція збільшення потужності powerBoost для всіх конфо-
рок

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м

 n Потужність підключення: 7,2 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 60,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 56 х 49-50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 30 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,7 x 59,2 x 52,2 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 56 х 49-50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

Варильні поверхні

Індукція
Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Індукція
Індикатор
енергоспоживання

кВт
Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей
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Електрична варильна поверхня Електрична варильна поверхня

Артикул ET975SV11D ET875SC11D

Тип приладу  n Електрична варильна поверхня завширшки 90 см  n Електрична варильна поверхня завширшки 80 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у тако-
му самому дизайні

 n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у тако-
му самому дизайні

Комфорт  n 5 конфорок надшвидкого нагрівання highSpeed, в тому 
числі:

- 1 триконтурна конфорка
- 2 двоконтурні конфорки
- 1 конфорка з овальною зоною розширення

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки

 n 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, в тому 
числі:
- 3 двоконтурні конфорки
- 1 конфорка з овальною зоною розширення

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки

Безпека  n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення

 n Сенсорне управління touchSlider (multi)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider (multi)
 n Цифровий дисплей

Потужність 
конфорок

n Автоматика закипання  n Автоматика закипання

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 8,25 кВт  n  Потужність підключення: 7,9 кВт

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,1 x 91,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 4,5 х 88 х 50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,1 x 81,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 4,5 х 78 х 50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

Варильні поверхні

Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Електрична варильна поверхня Електрична варильна поверхня

Артикул ET675MD11D ET601FN17

Тип приладу  n Електрична варильна поверхня завширшки 60 см  n Електрична варильна поверхня завширшки 60 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм та металевими 
боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними поверхнями Domino та 
іншими повнорозмірними варильними поверхнями у тако-
му самому дизайні

 n Дизайн piano-a-filо (для вбудовування врівень з поверхнею)
 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

Комфорт  n 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, в тому 
числі: 
- 1 триконтурна конфорка 
- 1 конфорка з овальною зоною розширення

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки

 n 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, в тому числі 
- 1 конфорка з овальною зоною розширення 
- 1 двоконтурна конфорка

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

Безпека  n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Функція reStart
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач
 n Індикатор енергоспоживання з можливістю індивідуального 
налаштування

Професійне 
оснащення

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider
 n Цифровий дисплей

Потужність 
конфорок

 n Автоматика закипання  n Автоматика закипання

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 7,3 кВт  n Потужність підключення: 7,5 кВт

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,1 x 60,2 x 52 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 4,5 х 56 х 50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,1 x 57,2 x 51,2 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 5,1 х 56 х 50 см 
 n Для вбудовування у стільницю, зроблену з дуже твердих 
матеріалів (натурального або штучного каменю). Для 
вбудовування у стільницю, виготовлену з інших матеріалів, 
слід використовувати додаткове приладдя, яке можна 
придбати у сервісному центрі за артикулами HZ395600 та 
HZ395601

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 30 мм

Варильні поверхні

Ширина
приладу

м

Індикатор
енергоспоживання

кВт

Блокування
від дітей

Блокування
від дітей

Ширина
приладу

м
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Електрична варильна поверхня Електрична варильна поверхня

Артикул ET651FF17E ET645NN17

Тип приладу  n Електрична варильна поверхня завширшки 60 см  n Електрична варильна поверхня завширшки 60 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеними фронтальним та боковими профілями 
(без металевих елементів декору)

 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

 n Дизайн з металевою рамою по периметру
 n Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки 
highSpeed

Комфорт  n 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, в тому 
числі: 
- 1 двоконтурна конфорка

 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для кожної конфорки
 n Секундомір

 n 4 конфорки надшвидкого нагрівання highSpeed, з яких 
- 1 конфорка з овальною зоною розширення 
- 1 двоконтурна конфорка

 n 17 рівнів потужності

Безпека  n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Функція reStart
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач
 n Індикатор енергоспоживання з можливістю індивідуального 
налаштування

 n Функція "Блокування від дітей"
 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі управління"
 n Функція reStart
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового тепла для кожної 
конфорки

 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення

 n Управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider
 n Цифровий дисплей

Потужність 
конфорок

 n Автоматика закипання  n Автоматика закипання

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 6,6 кВт  n Потужність підключення: 7,5 кВт

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 4,5 x 59,2 x 52,2 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 3,9 х 56 х 49-50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 5,1 x 58,3 x 51,3 см
 n Розміри ніші (ВхШхГ): 4,8 х 56 х 49-50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 20 мм

Варильні поверхні

Індикатор
енергоспоживання

кВт

Блокування
від дітей

Ширина
приладу

м

Блокування
від дітей

Ширина
приладу

м
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Полум’я, що контролюється автоматично:  
система flameTronic. 

Щоб запалити газову конфорку, більше не потрібно 
натискати та утримувати кнопки – завдяки інновацій-
ній електронній системі для цього достатньо простого 
повороту регулятора. Однак це не єдина перевага: 
якщо раптом полум’я загасив випадковий протяг, 
система запалить його автоматично, дотримуючись 
попередньо обраного Вами рівня потужності. Якщо 
ж повторне запалювання з якоїсь причини немож-
ливе, подача газу автоматично призупиняється. Таким 
чином система flameTronic забезпечує надзвичайний 
комфорт під час користування приладом та високий 
рівень безпеки водночас.

Нові решітки для посуду. 

Рідина з каструлі, що випадково вилилася на варильну 
поверхню – це не привід для зайвих турбот. Адже 
нові решітки для посуду можна легко вимити у посу-
домийній машині, не витрачаючи на це свій час та  
зусилля.

Газові варильні поверхні Siemens: 
надійність, комфорт та безпека.

Машинне
миття решіток

Газова варильна поверхня Газова варильна поверхня Газова варильна поверхня

Артикул ER926SB70E ER726RB71E ER626PB70E

Тип приладу  n Газова варильна поверхня завширшки 
90 см

 n Газова варильна поверхня flameTronic 
завширшки 70 см

 n Газова варильна поверхня завширшки 
60 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним 
краєм та боковими профілями

 n Склокераміка
 n Колір: чорний

 n Дизайн зі скошеним фронтальним 
краєм та боковими профілями

 n Склокераміка
 n Колір: чорний

 n Дизайн зі скошеним фронтальним 
краєм та боковими профілями

 n Склокераміка
 n Колір: чорний

Комфорт  n Кількість газових конфорок: 5, в тому 
числі: 
- 1 двоконтурна конфорка Wok 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 2 стандартні конфорки 
- 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду, придатні 
для миття у посудомийній машині

 n Кількість газових конфорок: 5, в тому 
числі: 
- 1 двоконтурна конфорка Wok 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 2 стандартні конфорки 
- 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду, придатні 
для миття у посудомийній машині

 n Кількість газових конфорок: 4, в тому 
числі: 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 2 стандартні конфорки 
- 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду, придатні 
для миття у посудомийній машині

Безпека  n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

 n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

 n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

Підклю-
чення

 n Кабель живлення завдовжки 1,5 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,7 x 91,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 4,5 х 85 х 49 см

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
4,7 x 71 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 4,5 х 56 х 49 см

 n  Розміри приладу (ВхШхГ): 
 4,7 x 60,2 x 52 см

 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 4,5 х 56 х 49 см

Варильні поверхні

Машинне
миття решіток

Машинне
миття решіток

Ширина
приладу

м
70

Ширина
приладу

м

Машинне
миття решіток

Ширина
приладу

м
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Газова варильна поверхня Газова варильна поверхня Газова варильна поверхня

Артикул EC745RB90E EC645HB90E EC645PB90E

Тип приладу  n Газова варильна поверхня завширшки 
70 см

 n Газова варильна поверхня завширшки 
60 см

 n Газова варильна поверхня завширшки 
60 см

Дизайн  n Нержавіюча сталь  n Нержавіюча сталь  n Нержавіюча сталь

Комфорт  n Кількість газових конфорок: 5, в тому 
числі: 
- 1 двоконтурна конфорка Wok 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 2 стандартні конфорки 
- 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду

 n Кількість газових конфорок: 4, в тому 
числі: 
- 1 конфорка Wok 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 1 стандартна конфорка 
- 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду

 n Кількість газових конфорок: 4, в тому 
числі: 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 2 стандартні конфорки 
- 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду

Безпека  n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

 n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

 n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

Підклю-
чення

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,2 x 70,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,5 х 56 х 48-49 см

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,2 x 58,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,5 х 56 х 48-49 см

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,2 x 58,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,5 х 56 х 48-49 см

Варильні поверхні

70

Ширина
приладу

м
Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

Газова варильна поверхня

Артикул EB6B5PB60

Тип приладу  n Газова варильна поверхня з 
перемикачами 60 см

Дизайн  n Нержавіюча сталь

Комфорт  n Кількість газових конфорок: 4, в тому 
числі 
 - 1 конфорка підвищеної потужності, 
 - 2 стандартні конфорки 
 - 1 економічна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду

Безпека  n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витікання 
газу

Підклю-
чення

 n Електрокабель завдовжки 1 m
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
4,3 x 58 x 51 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,3 х 56 х 48-49 см

Варильні поверхні

Ширина
приладу

м
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Тепан-які Domino Гриль Domino Індукційна варильна поверхня Domino

Артикул ET475MY11E ET475MU11E EH475MG11E

Тип приладу  n Варильна поверхня Domino 
завширшки 40 см

 n Тепан які

 n Варильна поверхня Domino завширш-
ки 40 см

 n Гриль

 n Індукційна варильна поверхня Domino 
завширшки 40 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

 n Знімна кришка з чорного скла

 n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

 n Знімна кришка з чорного скла

 n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

Комфорт  n Робоча поверхня з нержавіючої сталі
 n Регулювання температури в діапазоні 
160-240 °C з кроком в 10°

 n Спеціальний режим для підтримання 
страв в теплому стані (70°C)

 n Спеціальний режим для очищення 
приладу (40°C)

 n Можливість активації половини зони 
смаження

 n Піддон з нержавіючої сталі, що на-
повнюється водою чи вулканічним 
камінням

 n Знімна чавунна решітка для гриля
 n Зливний отвір (для зливання води та 
жиру)

 n 9 рівнів потужності
 n Два нагрівальні елементи з роздільним 
регулюванням потужності

 n 2 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для 
кожної конфорки

 n Функція збільшення потужності 
powerBoost для всіх індукційних кон-
форок

Безпека  n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового 
тепла для кожної конфорки

 n Головний вимикач

 n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового 
тепла для кожної конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція розпізнавання наявності 
посуду

 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі 
управління"

 n Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення

 n Індикатор залишкового тепла для кож-
ної конфорки

 n Головний вимикач

Професійне 
оснащення:

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 1,9 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1 м

 n Потужність підключення: 3,4 кВт  n Потужність підключення: 3,6 кВт

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
8,9 x 39,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
8,3 х 36 х 49-50 см

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 
30 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
24,2 x 39,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
23,6 х 36 х 49-50 см

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 
30 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,7 x 39,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
5,1 х 36 х 49-50 см

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 
20 мм

Варильні поверхні Domino

Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

Індукція
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Індукційна варильна поверхня Domino

Артикул EH375MV17E

Тип приладу  n Індукційна варильна поверхня Domino 
завширшки 30 см

Дизайн n Дизайн зі скошеним фронтальним краєм 
та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

Комфорт  n 2 індукційні конфорки
 n Одна велика зона приготування 
flexInduction

Безпека  n Функція розпізнавання наявності 
посуду

Потужність 
конфорок

 n Функція збільшення потужності 
powerBoost для всіх індукційних кон-
форок

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 3,6 кВт
 n  Кабель живлення завдовжки 1,1 м 

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,7 x 30,2 x 52 см

 n  Розміри ніші (ВхШхГ): 
5,1 х 27 х 49-50 см

Варильні поверхні Domino

Ширина
приладу

м

New

Гриль Domino Індукційна варильна поверхня Domino Електрична варильна поверхня Domino

Артикул ET375MU11E EH375ME11E ET375GF11E

Тип приладу  n Варильна поверхня Domino завширш-
ки 30 см

 n Гриль

 n Індукційна варильна поверхня Domino 
завширшки 30 см

 n Електрична варильна поверхня Domino 
завширшки 30 см

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

 n Знімна кришка з чорного скла

 n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

 n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та металевими боковими профілями

 n Основа варильної поверхні з висо-
копровідної склокераміки highSpeed

 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

Комфорт  n Піддон з нержавіючої сталі, що на-
повнюється водою чи вулканічним 
камінням

 n Знімна чавунна решітка для гриля
 n Зливний отвір (для зливання води та 
жиру)

 n 9 рівнів потужності

 n 2 індукційні конфорки
 n 17 рівнів потужності
 n Таймер з функцією відключення для 
кожної конфорки

 n Функція збільшення потужності 
powerBoost для всіх конфорок

 n 2 конфорки надшвидкого нагрівання 
highSpeed, в тому числі: 
- 1 двоконтурна конфорка

 n 9 рівнів потужності

Безпека  n Автоматичне захисне відключення
 n Індикатор увімкненого стану
 n Двопозиційні індикатори залишкового 
тепла для кожної конфорки

 n Головний вимикач

 n Функція розпізнавання наявності 
посуду

 n Автоматичне захисне відключення
 n Функція "Тимчасове блокування панелі 
управління"

 n Можливість обмеження потужності 
відповідно до умов місцевої системи 
живлення

 n Індикатор залишкового тепла для кож-
ної конфорки

 n Головний вимикач

 n Два індикатори увімкненого стану
 n Однопозиційні індикатори залишкового 
тепла для кожної конфорки

Професійне 
оснащення:

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Сенсорне управління touchSlider (mono)
 n Цифровий дисплей

 n Управління за допомогою поворотних 
перемикачів

Підклю-
чення

 n Потужність підключення: 2,4 кВт  n Потужність підключення: 3,7 кВт  n Потужність підключення: 3,2 кВт

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
24,2 x 30,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 23,6 х 27 х 50 см
 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 
30 мм

 n  Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,7 x 30,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
5,1 х 27 х 49-50 см

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 
20 мм

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,4 x 30,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,8 х 27 х 49-50 см

 n Мінімальна товщина робочої поверхні: 
20 мм

Варильні поверхні Domino

Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

Індукція
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Газова варильна поверхня Domino Газова варильна поверхня Domino

Артикул ER326AB70E ER326BB70E

Тип приладу  n Газова варильна поверхня завширшки 
30 см 

 n Газова варильна поверхня завширшки 
30 см 

Дизайн  n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та боковими профілями

 n Склокераміка
 n Колір: чорний
 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

 n Дизайн зі скошеним фронтальним кра-
єм та боковими профілями

 n Склокераміка
 n Колір: чорний
 n Чудово поєднується з варильними 
поверхнями Domino та іншими повно-
розмірними варильними поверхнями у 
такому самому дизайні

Комфорт  n 1 двоконтурна конфорка Wok
 n Потужність конфорки: 6 кВт
 n Чавунні решітки для посуду, придатні 
для миття у посудомийній машині

 n Кількість газових конфорок: 2, в тому 
числі: 
- 1 конфорка підвищеної потужності 
- 1 стандартна конфорка

 n Чавунні решітки для посуду, придатні 
для миття у посудомийній машині

Безпека  n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

 n Автоматичне електрозапалювання
 n Термоелектричний захист від витоку 
газу

Підклю-
чення

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

 n Потужність підключення: 6,0 кВт

 n Кабель живлення завдовжки 1 м
 n Заводське налаштування на природний 
газ (20 мбар)

 n Форсунки для зрідженого газу в комп-
лекті (28-30/37 мбар)

 n Потужність підключення: 4,7 кВт

Розміри  n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,7 x 30,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,5 х 27 х 49-50 см

 n Розміри приладу (ВхШхГ): 
5,2 x 30,2 x 52 см

 n Розміри ніші (ВхШхГ): 
4,5 х 27 х 49-50 см

Варильні поверхні Domino

Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

Машинне
миття решіток

Машинне
миття решіток
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Аксесуари для варильних поверхонь
Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. 

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

Сковорідка HZ390210 (діаметр 15 см) Сковорідки для варильних поверхонь, оснащених 
сенсором смаження fryingSensor plus.  

EH675MN27E

HZ390210 (діаметр 19 см) EH601ME21E

HZ390220 (діаметр 19 см) EH601ME21E
EH675MN27E

Жаровня з нержавіючої сталі HZ390011 Жаровня з високоякісної нержавіючої сталі для 
індукційних варильних поверхонь flexInduction.

EH675MN27E
EH675MV17E
EH975SZ17E
EH375MV17E

Перфороване деко HZ390012 Перфороване деко для жаровні HZ390011. EH675MN27E
EH675MV17E
EH975SZ17E
EH375MV17E

Тепан-які велике HZ390512

Тепан-які  велике 49х30 см 
для індукційних 
варильних поверхонь 
flexInduction.

Тепан-які  для індукційних 
варильних поверхонь 
flexInduction дозволить Вам 
приготувати безліч смачних 
та корисних страв з риби та 
м'яса.

EH675MN27E 
EH675MV17E 
EH975SZ17E 
EH375MV17EТепан-які маленьке HZ390511

Тепан-які маленьке 
40х30 см для 
індукційних варильних 
поверхонь 
flexInduktion.

Гриль для варильних поверхонь 
flexInduktion

HZ390522 Даний аксесуар було розроблено спеціально для 
індукційних варильних поверхонь flexInduction. З ним Ви 
зможете смажити на грилі улюблені страви  без 
неприємного диму та використання вугілля. EH675MN27E

EH675MV17E
EH975SZ17E
EH375MV17E

З'єднувальна планка HZ394301 З'єднувальна планка для комбінації варильних 
поверхонь Domino з іншими приладами Domino або 
повнорозмірними варильними поверхнями. Цей 
непримітний аксесуар гарантує водонепроникне 
з'єднання варильних поверхонь. Підходить для 
вбудовування у ніши завглибшки 49 та 50 см у стільниці 
з будь-яких матеріалів.

EH475MG11E
EH375MV17E
EH375ME11E
ER326BB70E
ER326AB70E
ET675MD11D
ET875SC11D
ET975SV11D
ET375GF11E
ET375MU11E
ET475MU11E
ET475MY11E

Набір вулканічного каміння HZ398300 Набір вулканічного каміння для гриля Domino 
завширшки 30 та 40 см.

ET375MU11E
ET475MU11E
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Притягують захоплені погляди, 
відводять небажані запахи.
Новітні вентиляційні системи від Siemens.

Висока потужність, свіже повітря: двигун iQdrive.

Високопродуктивні витяжки Siemens оснащено 
незрівнянно потужним двигуном. Безщітковий 
двигун iQdrive – запатентована технологія Siemens – 
демонструє вражаючу продуктивність при видаленні 
неприємних запахів та працює надзвичайно тихо навіть 
на високих рівнях потужності. Не меншою перевагою 
цього двигуна є довгий строк служби та низький рівень 
споживання енергії.

Ефективне автоматичне керування завдяки 
сенсору climateControl.

Кожну секунду сенсор автоматично вимірює 
інтенсивність випаровування та оптимізує рівень 
потужності витяжки відповідно до отриманих даних. 
Після завершення процесу приготування сенсор 
активує функцію залишкового ходу вентилятора, що 
автоматично вимикає прилад через деякий час*.

Жиропоглинаючий фільтр з нержавіючої сталі: 
extensionFilter.

Аромати, які утворюються під час смаження, 
тушкування та варіння, є невід’ємною частиною 
процесу приготування їжі. Натомість, жирні поверхні 
є радше небажаним побічним ефектом. Відтепер 
завдяки новому жиропоглинаючому фільтру 
extensionFilter, який складається з двох 
фільтрувальних шарів, з Вашої кухні видаляється 
понад 95% неприємних запахів та часточок жиру 
у повітрі. Фільтр дуже легкий у чищенні, адже він 
придатний для миття у посудомийній машині.

Просто та надійно: чотири нові типи панелей 
управління.

Така різноманітність можливостей дозволяє 
максимально точно вибрати необхідний рівень 
потужності та зручно управляти новими функціями. 
Так, базова панель управління зрозуміла та 
надзвичайно проста у користуванні – достатньо 
одного натиснення на кнопку, і Ваша витяжка працює 
на заданому рівні потужності. Ергономічна панель 
управління з підсвічуванням кнопок забезпечує 
інтуїтивне електронне управління та гнучкий і 
швидкий вибір функцій. Завдяки підсвічуванню 
кнопок та надписам на дисплеї Ви з першого погляду 
зможете дізнатись про функції, які активовано в 
даний момент.

Сенсор
climateControl

extensionFilter

iQdriveДвигун

 

* Час роботи функції залишкового ходу вентилятора залежить від моделі 
приладу.
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Вентиляційні системи 
від Siemens: оптимальне 
поєднання вишуканості, 
потужності та 
заощадливості.

Ознака визначної якості:  „Made in Germany“.

Siemens ставить до своїх продуктів високі вимоги, як 
у процесі розробки, так і на етапі виробництва. Саме 
тому більшість витяжок виробляються у Німеччині з 
дотриманням усіх відповідних високих норм.

Ефективне освітлення робочої поверхні: нове 
світлодіодне освітлення.

Інноваційні світлодіоди з вражаюче довгим строком 
служби допомагають заощадити енергію – однак не 
за рахунок потужності. Навіть навпаки – їх потужність 
збільшено на 45 %,* що робить їх ще більш яскравими 
та гарантує оптимальне освітлення робочої 
поверхні. При цьому наші інженери знизили рівень 
енергоспоживання на 85 %*.

*Освітлення витяжки завширшки 90 см: 3 низьковольтні галогенові лампи по 
20 Вт у порівнянні з 3 світлодіодами преміального класу по 3 Вт.   
     

Визнаний дизайн Siemens.

При розробці дизайну інженери Siemens приділяють 
велику увагу елегантності та вишуканості форм 
приладів, використовуючи при цьому високоякісні 
матеріали, такі як алюміній, нержавіючa сталь та 
скло. Саме завдяки цьому витяжки Siemens постійно 
отримують визнані винагороди за вдалий дизайн.

Світлодіодне
освітлення
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Багато здивувань – жодних хвилювань.
Тепер не потрібно турбуватися про неприємні запахи у кухні завдяки потужним і тихим 
витяжкам від Siemens.

Регулювання температури без кнопок та перемика-
чів: функція touchSlider.

Інноваційна технологія touchSlider дозволяє встанови-
ти необхідні налаштування, «протягнувши» регулятор 
пальцем по шкалі налаштувань до бажаного ступеня 
або просто натиснувши на бажану позицію регулято-
ра.  Оберіть потрібний режим роботи з трьох стандарт-
них та двох інтенсивних рівнів потужності, або ж акти-
вуйте функцію  powerBoost. Чи довіртеся сенсору 
climateControl, який в автоматичному режимі «вирі-
шить», наскільки інтенсивно необхідно очищати пові-
тря. Чутливі сенсори забезпечать максимальну швид-
кодію і зроблять користування приладом надзвичайно 
комфортним. Спеціальний індикатор вказує на стан 
жиропоглинаючого та вугільного фільтрів, а також 
фільтра cleanAir.  А завдяки функції «Плавне вмикання 
та вимикання освітлення» Ви з легкістю можете кон-
тролювати стан освітлення.

Ефективні і безшумні: витяжки від Siemens.

Витяжки від Siemens пропонують максимальну потуж-
ність при мінімальній гучності. Шуми та вібрації зали-
шилися у минулому завдяки новітнім технологіям. 
Особлива форма лопатей вентилятора сприяє надзви-
чайно тихому функціонуванню приладів. А завдяки 
звукоізоляції, спеціально розробленій нашими інже-
нерами, найсучасніші моделі витяжок працюють май-
же беззвучно: рівень шуму сягає лише 37 дБ (51 дБ(A) 
при 1 пВт).

Цілковитий контроль лише одним дотиком: 
нова функція touchControl.

Тепер Ви можете управляти роботою витяжки ще 
швидше з функцією touchControl. Одного дотику до-
сить, щоб налаштувати прилад. Оберіть потрібний ре-
жим роботи з трьох стандартних та двох інтенсивних 
рівнів потужності, або ж активуйте функцію  
powerBoost. Спеціальний індикатор вказує на стан жи-
ропоглинаючого та вугільного фільтрів, а також філь-
тра cleanAir. Ви одразу бачите, чи потрібно замінити 
або очистити певний фільтр. 

Дієтичний рецепт для Вашої кухні: запатентована 
функція контурної вентиляції.

Інноваційна функція контурної вентиляції дозволяю 
абсорбувати до 90% часточок жиру з повітря. Витяжка 
чудово впишеться в інтер’єр Вашої кухні завдяки су-
часному дизайну сталевих поверхонь.

Інтуїтивне налаштування: панель управління 
«Комфорт» з 4 кнопками.

Завдяки панелі управління «Комфорт» від Siemens 
налаштувати потужність витяжки стало ще простіше. 
Оберіть потрібний режим серед 3 стандартних та 2 
інтенсивних режимів функціонування. Установлені 
налаштування відображаються на цифровому дисплеї 
разом з інформацією про стан вугільного та 
жиропоглинаючого фільтрів. Комфорт управління також 
полягає в тому, що при активації обох інтенсивних 
режимів відбувається автоматичне переключення на 
ступінь потужності 2. До того ж на панелі управління 
«Комфорт» можна налаштувати функції softLight та 
«Плавне вмикання та вимикання освітлення».

Інтуїтивно просто: панель управління «Преміум» 
з 6 кнопками. 

З панеллю управління «Преміум» дуже легко налаштувати 
прилад за Вашими потребами. Просто оберіть потрібний 
рівень потужності серед 5 варіантів. Увімкнення функції 
powerBoost для інтенсифікації процесу очищення повітря 
відбувається простим натисканням спеціальної кнопки. 
Таким же чином активується сенсор climateControl, що ав-
томатично обирає режим роботи витяжки в залежності 
від стану повітря. Цифровий дисплей з високою чіткістю 
зображення не лише надасть інформацію для вибору під-
ходящого режиму функціонування, а й виведе нагадуван-
ня про необхідність зміни вугільного фільтра або очищен-
ня жиропоглинаючого фільтра. Також на панелі 
управління «Преміум» можна налаштувати функції 
softLight та «Плавне вмикання та вимикання освітлення». 

Дуже тихо Контурна
вентиляція
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Температура повітря на вході: 20 °C
Температура повітря на виході: 20 °C
Температура повітря на вході та на виході з витяжки однакова.

Температура повітря на вході / на вулиці: взимку напр. –5 °C / влітку 
напр. 30 °C
Температура повітря на виході: 20 °C 
Втрата нагрітого / охолодженого повітря.

Технологія рециркуляції: енергозберігаюча відповідь 
неприємним запахам та випаровуванням.

Енергозберігаюча технологія рециркуляції дозволяє 
зберегти температуру повітря незмінною як взимку, так 
і влітку: витяжки, що працюють у цьому режимі, не 
потребують  каналу відведення повітря, тож нагріте чи 
охолоджене повітря не виводиться назовні. Відповідно, 
Вам не доведеться використовувати зайву енергію на 
повторне досягнення бажаного рівня температури.

Неприємні запахи просто 
розчиняються в повітрі.
Технологія рециркуляції.

Рециркуляція Відведення повітря
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Острівна витяжка Острівна витяжка

Артикул LF21BA582 LF21BA552

Тип монта-
жу витяжки

Для встановлення на стелю над острівним кухонним модулем Для встановлення на стелю над острівним кухонним модулем

Дизайн n Нержавіюча сталь
n Колір індикаторів: білий/синій

n Витяжка типу Вox-Design
n Нержавіюча сталь

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 
рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n Високоефективний безщітковий двигун
n Двопотоковий двигун високої потужності
n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
n Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 

хвилин
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Функція контурної венлиляції
n Потужність підключення: 272 ватт
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 560 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні 
потужності - 720 м³/год.

n Потужність підключення: 272 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням через 6 

хвилин
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Функція контурної вентиляції
n Сенсор автоматичного контролю режимів роботи витяжки 

climateControl
n Каскадний фільтр extensionFilter
n Двопотоковий високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на третьому рівні 
потужності - 570 м³/год, при роботі в інтенсивному режимі - 
730 м³/год.

Комфорт n Панель управління: сенсорне управління
n 4 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
n Освітлення softLight
n Колір світла: теплий білий
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 

в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні 
потужності: 64 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 50 дБ(А) при 20 
мкПа)  при роботі на інтенсивному рівні: 69 дБ(A) при 1 пВт 
(звуковий тиск: 55 дБ(А) при 20 мкПа)

n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 
звукоізоляції

n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Фільтр декоровано пластиною з нержавіючої сталі
n Каскадний фільтр

n Електронне управління
n Панель управління: кнопки та цифровий індикатор
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 4 світлодіодні лампи по 3 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Фільтр декоровано пластиною з нержавіючої сталі
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
 - при роботі на третьому рівні потужності: 62 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 48 дБ(А) при 20 мкПа)
 - при роботі в інтенсивному режимі: 67 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 53 дБ(А) при 20 мкПа)

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Острівна витяжка, 120 cm
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 744-924 x 1200 x 650 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Острівна витяжка завширшки 120 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 744-924 x 1200 x 650 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

* Прилад надходитиме у продаж до кінця 2014 року

iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

Сенсор
climateControl extensionFilter

New

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Острівна витяжка Острівна витяжка

Артикул LF457CA60 LF91BB552

Тип монта-
жу витяжки

Для встановлення на стелю над острівним кухонним модулем Для встановлення на стелю над острівним кухонним модулем

Дизайн n Витяжка типу Kubus-Design
n Нержавіюча сталь

n Витяжка типу Вox-Design
n Нержавіюча сталь

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 315 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 430 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
750 м³/год.

n Потужність підключення: 272 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням через 6 

хвилин
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Функція контурної вентиляції
n Каскадний фільтр extensionFilter
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на третьому рівні 
потужності - 570 м³/год, при роботі в інтенсивному режимі - 
730 м³/год.

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління: кнопки, 7-сегментний цифровий індикатор
 n 2 галогенні лампи по 20 Вт
 n Колір індикаторів: білий
 n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
 n Декоративні кришки фільтрів
 n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
 n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 62 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 50 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 69 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 57 дБ(А) при 20 мкПа)

n Електронне управління
n Панель управління: кнопки та цифровий індикатор
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 4 світлодіодні лампи по 3 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Декоративні кришки фільтрів
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 62 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 48 дБ(А) при 20 мкПа)
 -  при роботі в інтенсивному режимі: 67 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 53 дБ(А) при 20 мкПа)

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Острівна витяжка завширшки 40 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 780-1200 x 400 x 400 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 780-1200 x 400 x 400 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Острівна витяжка завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 744-924 x 900 x 600 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

extensionFilter
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Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC98KA570

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Витяжка з нахиленим екраном
n Чорний скляний екран

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 172 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Функція контурної вентиляції
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 500 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
750 м³/год.

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління touchControl
n Світлодіодні індикатори
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 1 світлодіодна лампа на 12 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Декоративні кришки фільтрів
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
 - при роботі на третьому рівні потужності: 56 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 44 дБ(А) при 20 мкПа)
 - при роботі в інтенсивному режимі: 65 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 53 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 1040-1450 x 900 x 420 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

Витяжка для настінного монтажу Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC98KA671 LC86KA670

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Витяжка з нахиленим екраном
n Чорний скляний екран

n  Чорний скляний екран 

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 272 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням (5 чи 10 хв.)
n Функція залишкового ходу вентилятора (15 хв.)
n Функція контурної вентиляції
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 500 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
850 м³/год.

n  Потужність підключення: 290 Вт  
n  Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)  

n  3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим  
n  Інтенсивний режим з автоматичним відключенням  
n  Функція залишкового ходу вентилятора (30 хв.)  
n  Функція контурної венлиляції  
n  Двопотоковий двигун високої потужності  
n  Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 540 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі 
потужності - 660 м³/год.  

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління touchControl
n Світлодіодні індикатори
n Освітлення softLight
n 2 світлодіодні лампи по 1 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Декоративні кришки фільтрів
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 60 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 46 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 70 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 56 дБ(А) при 20 мкПа)

n  Електронне управління  
n  Панель управління touchControl  
n  Світлодіодні індикатори  
n  2 галогенні лампи по 20 Вт  
n  Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині  
n  Декоративні кришки фільтрів  
n  Рівень шуму за стандартом EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні 
потужності: 63 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 49 дБ(А) при 20 
мкПа), при роботі в інтенсивному режимі: 66 дБ(A) при 1 пВт 
(звуковий тиск: 52 дБ(А) при 20 мкПа)  

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 912-1107 x 900 x 339 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи в режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 912-1107 x 900 x 339 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n  Витяжка для настінного монтажу завширшки 80 см  
n  Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 912-1107 x 800 x 339 мм  
n  Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 912-1107 x 800 x 339 мм  
n  Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)  

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

Світлодіодне
освітлення
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Витяжка для настінного монтажу Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC98GA542 LC97GA532

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Нержавіюча сталь
n Скляний екран

n Нержавіюча сталь
n Скляний екран

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 166 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 440 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
680 м³/год.

n Потужність підключення: 136 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 440 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
680 м³/год.

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління: кнопки та цифровий індикатор
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 2 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Декоративні кришки фільтрів, придатні для миття в 

посудомийній машині
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 61 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 47 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 70 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 56 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

n Електронне управління
n Кнопки з підсвічуванням
n 2 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 59 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 45 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 68 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 634-954 x 900 x 540 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 634-1064 x 900 x 540 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 634-954 x 900 x 540 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 634-1064 x 900 x 540 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Витяжка для настінного монтажу Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC68GA542 LC67GA532

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Нержавіюча сталь
n Скляний екран

n Нержавіюча сталь
n Скляний екран

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 166 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 440 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
680 м³/год.

n Потужність підключення: 136 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 440 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
680 м³/год.

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління: кнопки та цифровий індикатор
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 2 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Декоративні кришки фільтрів, придатні для миття в 

посудомийній машині
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 62 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 48 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 71 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 57 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

n Електронне управління
n Кнопки з підсвічуванням
n 2 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 59 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 45 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 69 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 55 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 60 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 634-954 x 600 x 540 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 634-1064 x 600 x 540 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 60 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 634-954 x 600 x 540 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 634-1064 x 600 x 540 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун
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Витяжка для настінного монтажу Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC98BE542 LC97BE532

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Витяжка типу Вox-Design
n Нержавіюча сталь

n Витяжка типу Вox-Design
n Нержавіюча сталь

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 169 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 460 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
860 м³/год.

n Потужність підключення: 139 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 460 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
730 м³/год.

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління: кнопки та цифровий індикатор
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 3 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Декоративні кришки фільтрів, придатні для миття в 

посудомийній машині
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 55 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 41 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 68 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

n Електронне управління
n Кнопки з підсвічуванням
n 3 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 54 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 40 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 64 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 50 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 628-954 x 900 x 500 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 628-1064 x 900 x 500 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 90 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 642-954 x 900 x 500 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 642-1064 x 900 x 500 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Витяжка для настінного монтажу Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC98BA572 LC98KA572

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Нержавіюча сталь
n Колір індикаторів: білий/синій

n Нержавіюча сталь
n Колір індикаторів: білий/синій

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
n Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 

хвилин
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Двопотоковий двигун високої потужності
n Ефективний безщітковий двигун
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Потужність підключення: 169 ватт
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 460 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні 
потужності - 860 м³/год.

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні
n Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 

хвилин
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Двопотоковий двигун високої потужності
n Ефективний безщітковий двигун
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Потужність підключення: 169 ватт
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 420 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні 
потужності - 790 м³/год.

Комфорт n Панель управління: сенсорне управління
n 3 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
n Освітлення softLight
n Колір світла: теплий білий
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 

в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні 
потужності: 55 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 41 дБ(А) при 
20 мкПа) при роботі на інтенсивному рівні: 68 дБ(A) при 1 пВт 
(звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)

n Система спрощеного монтажу
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n Декоративні кришки фільтрів (придатні для миття в 
посудомийній машині)

n Панель управління: сенсорне управління
n 3 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
n Освітлення softLight
n Колір світла: теплий білий
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 

в режимі відведення повітря: при роботі на третьому рівні 
потужності: 54 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 40 дБ(А) при 
20 мкПа) при роботі на інтенсивному рівні: 68 дБ(A) при 1 пВт 
(звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)

n Система спрощеного монтажу
n Надзвичайно низький рівень шуму завдяки спеціальній 

звукоізоляції
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтра
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n Декоративні кришки фільтрів (придатні для миття в 
посудомийній машині)

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Настінна витяжка, 90 cm
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 628-954 x 900 x 500 мм
n Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВxШxГ): 628-1064 x 

900 x 500 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Настінна витяжка, 90 cm
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 865-1153 x 900 x 417 мм
n Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВxШxГ): 865-1263 x 

900 x 417 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

New
iQdriveДвигун

New
iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

Світлодіодне
освітлення
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Витяжка для настінного монтажу Витяжка для настінного монтажу

Артикул LC68BE542 LC67BF532

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Витяжка типу Вox-Design
n Нержавіюча сталь

n Нержавіюча сталь
n Кнопки з підсвічуванням

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 166 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та 2 інтенсивні режими
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Функція залишкового ходу вентилятора (10 хв.)
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 440 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
750 м³/год.

n 3 звичайні рівні потужності та 1 інтенсивний
n Інтенсивний рівень з автоматичним відключенням через 6 

хвилин
n Двопотоковий двигун високої потужності
n Ефективний безщітковий двигун
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 430 м³/год., при роботі на інтенсивному рівні 
потужності - 680 м³/год.

n Потужність підключення: 136 ватт

Комфорт n Електронне управління
n Панель управління: кнопки та цифровий індикатор
n Колір індикаторів: білий/синій
n Освітлення softLight
n 2 світлодіодні модулі по 3 Вт
n Плавне вмикання та вимикання освітлення
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
• Декоративні кришки фільтрів, придатні для миття в 

посудомийній машині
n Індикація забруднення металевого та вугільного фільтрів
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 59 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 45 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 71 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 57 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

n Електронне управління
n 2 x Світлодіодні лампи, 3 Вт
n Колір світла: теплий білий
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 

в режимі відведення повітря:  при роботі на третьому рівні 
потужності: 58 дБ(A) при 1 пВт (звуковий тиск: 44 дБ(А) при 
20 мкПа) при роботі на інтенсивному рівні: 69 дБ(A) при 1 пВт 
(звуковий тиск: 55 дБ(А) при 20 мкПа)

n Система спрощеного монтажу
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 60 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 628-954 x 600 x 500 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 628-1064 x 600 x 500 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

n Настінна витяжка, 60 cm
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 628-954 x 600 x 500 мм
n Розміри приладу у режимі рециркуляції (ВxШxГ): 628-1064 x 

600 x 500 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун
New

iQdriveДвигун

Світлодіодне
освітлення

60
cm

Gerätebreite

Телескопічна витяжка

Артикул LC67BE532

Тип монта-
жу витяжки

Для настінного монтажу над варильною поверхнею

Дизайн n Витяжка типу Вox-Design
n Нержавіюча сталь

Режими ро-
боти та про-
дуктивність 
витяжки:

n Потужність підключення: 136 Вт
n Можливість роботи в режимах відведення повітря та 

рециркуляції (для режиму рециркуляції необхідне додаткове 
приладдя)

n 3 звичайні рівні потужності та інтенсивний режим
n Інтенсивний режим з автоматичним відключенням
n Двопотоковий безщітковий двигун високої потужності
n Максимальна продуктивність в режимі відведення повітря 

згідно зі стандартом DIN/EN 61591: при роботі на 3-му рівні 
потужності - 440 м³/год., при роботі в інтенсивному режимі - 
690 м³/год.

Комфорт n Електронне управління
n Кнопки з підсвічуванням
n 2 світлодіодні лампи по 3 Вт
n Металевий жиропоглинаючий фільтр, придатний для миття в 

посудомийній машині
n Рівень шуму за стандартами EN 60704-3 та EN 60704-2-13 в 

режимі відведення повітря:
  - при роботі на третьому рівні потужності: 58 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 44 дБ(А) при 20 мкПа)
  - при роботі в інтенсивному режимі: 68 дБ(A) при 1 пВт 

(звуковий тиск: 54 дБ(А) при 20 мкПа)
n Система спрощеного монтажу

Розміри 
приладу та 
ніші для вбу-
довування:

n Витяжка для настінного монтажу завширшки 60 см
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі відведення 

повітря (ВxШxГ): 642-954 x 600 x 500 мм
n Розміри приладу, монтаж для роботи у режимі рециркуляції 

(ВxШxГ): 642-1064 x 600 x 500 мм
n Діаметр вихідного патрубка: 150 мм (патрубок Ø 120 мм у 

комплекті)

Витяжки

Світлодіодне
освітлення

iQdriveДвигун

Витяжки
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Аксесуари для витяжок
Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. 

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

Комплект для роботи 
витяжки в режимі 
рециркуляції

LZ53250 Дане приладдя необхідне для 
роботи витяжок в режимі 
рециркуляції.

LC67BE532
LC67GA532
LC68BE542
LC68GA542
LC97GA532
LC98GA542

LZ55650 Данний комплект можна 
придбати у сервісному центрі 
за адресами, вказаними на 
останніх сторінках даного 
каталогу.

LC86KA670

LZ55850 LC97BE532
LC98BE542

LZ53450 LC98KA671

LZ54750 LF457CA60

Комплект cleanAir для 
роботи витяжки в режимі 
рециркуляції

LZ56300 Для функціонування перелічених моделей приладів у режимі 
рециркуляції необхідний комплект cleanAir, який можна придбати 
у сервісному центрі за адресами, вказаними на останніх сторінках 
даного каталогу.

LC98KA570

LZ57300 LC97BE532
LC98BE542
LC98KA570

LZ57600 LF21BA552
LF259BL90
LF91BB552

Металева ручка LZ33050 Металева ручка для телескопічних витяжок. LI28030

Накладна ручка LZ46050 Додаткове приладдя для вбудовуваної телескопічної витяжки 
завширшки 60 см.

LI48632
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Переваги, що не 
залишать Вас 
байдужими.
Передові технології у сфері охолодження 
та заморожування продуктів від Siemens.

Відділення hydroFresh збереже Ваші овочі та фрукти 
свіжими вдвічі довше.

Спеціальний регулятор дозволяє налаштовувати рі-
вень вологості у відділенні hydroFresh вручну. Тож Ви 
можете самостійно визначити необхідні умови для 
зберігання продуктів з оптимальним рівнем вологості, 
щоб отримати від страв максимум смаку, вітамінів та 
поживних речовин.

Технологія noFrost: не витрачайте дорогоцінний час 
на розморожування.

Технологія noFrost передбачає видалення вологості з по-
вітря всередині приладу за допомогою спеціальної сис-
теми обдуву. Таке технологічне рішення запобігає утво-
ренню льоду на внутрішніх стінках камери та паморозі 
на продуктах - тож продукти зберігатимуться в ідеальних 
умовах, а Ви  зможете заощадити свій  час та зусилля.

Система multiAirflow: рівномірне охолодження про-
дуктів по всій холодильній камері.

Багатопотокова система охолодження multiAirflow забез-
печує рівномірний розподіл повітря по всій холодиль-
ній камері, тим самим гарантуючи підтримання опти-
мального рівня температури. Завдяки цьому продукти, 
які Ви нещодавно поклали до холодильника, швидше 
охолоджуються та  довше залишаються свіжими.

Зона свіжості vitaFresh: продукти зберігаються сві-
жими втричі довше.

Для збереження свіжості продуктів необхідно врахо-
вувати такі фактори, як рівні температури та вологості. 
Зона збереження свіжості vitaFresh з температурою 
близько 0 °C має два відділення: з низьким рівнем 
вологості для зберігання м`яса та риби та з високим 
для зберігання овочів та фруктів.

vitaFresh

noFrost

multiAirflow-
System

hydroFresh

Світлодіодне
освітлення

Світлодіодне освітлення холодильної камери.

Енергозберігаючі та довговічні потужні світлодіоди вбу-
довані врівень з боковою стінкою внутрішньої камери 
і тому забезпечують оптимальне освітлення. До того ж, 
промені приємного світла спрямовуються під незначним 
кутом, що дозволяє уникнути відблисків та перекриван-
ня світла продуктами.



130 131

Захистіть Ваші продукти від втрати 
свіжості, а Ваш гаманець – від зайвих 
витрат.

Заощаджуйте енергію там, де Ви її найбільше споживаєте: вдома.

На відміну від інших побутових приладів, холодильники працюють безупинно 
впродовж усього року. На них припадає 21% всієї електроенергії, що споживає-
ться побутовою технікою в окремому домогосподарстві. Тому найменша відмін-
ність у рівні споживання енергії має значний вплив на сімейний бюджет.
Таким чином, можна сміливо стверджувати, що придбання сучасного енерго-
зберігаючого холодильника – вигідна інвестиція. Вражаюче заощадливі прилади 
для охолодження та заморожування продуктів серії  eco+ бережуть Ваші продук-
ти, навколишнє середовище та Ваш бюджет водночас. Про це подбали інженери 
Siemens, оснастивши їх за останнім словом техніки високоякісною теплоізоля-
цією та інноваційними енергозберігаючими компресорами. Завдяки подібним 
інноваціям нам у Siemens з 1998 вдалося скоротити середній рівень споживання 
таких приладів, як, наприклад, вбудовувані холодильники, на 67 %. Ці досягнен-
ня заслуговують на довіру.

Клас енерго-
споживання

Світлодіодне
освітлення

Світло майбутнього

Світлодіодні лампи – одне з найбільш екологічно чистих джерел світла. Крім зни-
женого рівня споживання енергії, вони демонструють вражаюче довгий строк 
експлуатації, що дорівнює строку експлуатації приладу. Тож перед Вами  світло 
майбутнього.
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Зона свіжості vitaFresh – 
це не просто 0 °C. Адже різні 
продукти потребують різних 
умов зберігання. 

Зона збереження свіжості vitaFresh від Siemens.

vitaFresh

Збереже Ваші продукти свіжими втричі довше:  
зона свіжості vitaFresh.

Щоб зберігти продукти свіжими впродовж тривалого 
часу, важливими є як рівень температури, так і рівень 
вологості. Зона vitaFresh з температурою близько 0 °C 
оснащена двома окремими відділеннями – з високим 
рівнем вологості повітря для зберігання овочів, 
фруктів та зелені та з низьким для зберігання риби та 
м’яса.

Ідеальні умови для зберігання овочів, фруктів та 
зелені: відділення «вологого» холоду зони свіжості 
vitaFresh.

При високій вологості повітря у відділенні «вологого» 
холоду зони свіжості vitaFresh вибагливі до умов 
зберігання овочі та фрукти лишатимуться хрусткими, 
свіжими та смачними значно довше. 

Ідеальні умови для зберігання риби та м’яса: 
відділення «сухого» холоду зони свіжості vitaFresh.

Вологість повітря у відділенні «сухого» холоду зони сві-
жості vitaFresh встановлено на низькому рівні, що є опти-
мальною умовою для збереження свіжості риби та м'яса.

Ваші переваги з зоною збереження свіжості 
vitaFresh:

Продукти харчування залишатимуться свіжими 
втричі довше: ідеальний температурний режим 
для зберігання продуктів - близько 0° С - дозволяє 
насолодитися свіжими продуктами впродовж 
тривалішого строку.  Що свіжішими вони були при 
придбанні, то довше зберігатимуться у зоні vitaFresh.

Максимально можлива користь від страв: 
оптимальні умови зберігання з урахуванням 
індивідуальних вимог окремих видів продуктів 
гарантують збереження вітамінів та поживних 
речовин впродовж значно довшого строку.

Свіжі та природні запахи: зберігаючи продукти в 
окремих контейнерах та боксах, Ви зможете захистити 
продукти від небажаного  змішування запахів.

Економія найбільш дорогоцінного ресурсу 
сучасності – часу: щоб завжди мати свіжі продукти 
у холодильнику, поповнювати запаси харчів завдяки 
сучасним технологіям збереження свіжості достатньо 
один раз на тиждень. 

Турбота про Ваш гаманець: завдяки технології 
vitaFresh Ви значно рідше будете  викидати зіпсовані 
харчі, оскільки відтепер Ваші запаси псуватимуться 
значно рідше.

Йогурт 
(30 днів)

Суші 
(2 дні)

Рокфор 
(14 днів)

Гауда 
(21 день)

Птиця 
(5 днів)

Лосось 
(3 дні)

Яблука 
(6 місяців)

Полуниця 
(7 днів)

Шампіньйони 
(7 днів)

Спаржа 
(14 днів)

Груші 
(3 місяці)

Салат 
(20 днів)

Вишні 
(14 днів)

Малина 
(5 днів)

Швейцарський сир 
грюєр (14 днів)
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Розморожування може бути 
комфортним: з технологією lowFrost.

Намерзання, що утворюються на 
внутрішніх стінках морозильної 
камери, зумовлюють підвищення 
рівня енергоспоживання. Завдяки 
інноваційній технології lowFrost, суть 
якої полягає в особливій конструкції 
системи охолодження, намерзання 
у морозильній камері нових 
холодильників Siemens утворюються 
значно рідше та розподіляються тонким 
шаром по стінах внутрішньої камери. 
Тож розморожувати холодильник 
доводиться рідше, а сам процес 
розморожування стає комфортнішим та 
відбувається значно швидше.

Новинка: система спрощеного 
монтажу easyInstallation з попередньо 
закріпленими шурупами.

Для швидкого, простого та надійного 
встановлення нових вбудовуваних 
приладів практично усі монтажні 
елементи, зокрема гвинти та шурупи, 
попередньо закріплені. Більше не 
потрібно витрачати час на пошук 
елементів у комплекті, на свердління 
чи складні розрахунки – Вам потрібно 
лише вкрутити шурупи за допомогою 
викрутки, і новий прилад займе своє 
місце у ніші на Вашій кухні.

Безшумно та плавно: механізм 
полегшеного зачинення дверцят 
softClose.

Система softClose гарантує завжди 
плавне та тихе зачинення дверцят 
завдяки інтегрованим в шарніри 
демпферам. Тож Ви зможете зачинити 
дверцята, не докладаючи зайвих 
зусиль.

Максимум комфорту 
без намерзань.

lowFrost
Система
easyInstallation

Механізм
softClose

Технологія noFrost: не витрачайте час 
та зусилля на розморожування.

Технологія noFrost дозволяє знизити 
рівень вологості повітря у морозильній 
камері за допомогою спеціальної системи 
обдуву. Таке «висушування» повітря 
всередині приладу запобігає утворенню 
льоду на внутрішніх стінках камери та 
паморозі на продуктах, а отже, допомагає 
заощаджувати час і зусилля та економити 
енергію.

noFrost

Пристосовується до Ваших потреб: 
поличка varioShelf.

Поличка varioShelf складається з двох 
частин завглибшки 14 см. За потреби, 
передню її частину можна зафіксувати під 
задньою, звільнивши таким чином більше 
місця для продуктів чи посуду великого 
розміру.

Зручний доступ до продуктів: 
поличка easyAccessShelf.

Дістати та завантажити продукти стало 
значно зручніше з міцною скляною полич-
кою easyAccessShelf, що може легко вису-
ватись на відстань до 15 см навіть у заван-
таженому стані. Профільне обрамлення 
поличики захищає внутрішню камеру від 
випадкового протікання продуктів. 

Ідеальне рішення для об’ємних 
продуктів: контейнер bigBox.

Контейнер bigBox заввишки 27 см 
пропонує ще більше місця для об’ємних 
продуктів, наприклад, цілої  індички чи 
кількох упаковок піци.

Використовуйте внутрішній простір 
морозильної камери так, як зручно 
Вам: з системою varioZone.

Внутрішній простір морозильних 
камер холодильників Siemens може 
підлаштовуватися під Ваші потреби. Так, 
Ви можете вийняти усі контейнери та 
полички, щоб звільнити місце для дуже 
об’ємних продуктів, наприклад, для 
цілого лосося.

varioShelf

easyAccess-
Shelf

varioZone

Функція швидкого заморожування 
superFreezing: заморозити велику 
кількість продуктів зі супершвидкістю. 

Щоб запобігти розтаненню 
замороженних продуктів при 
завантаженні свіжих, вам потрібно 
лише активувати функцію «Швидке 
заморожування» за 24 години до того, 
як покласти продукти у морозильну 
шафу. Температура у приладі одразу 
опуститься до 0 °C, що допоможе 
запобігти процесу розморожування. 
Функція вимикається автоматично 
через максимум 2,5 доби. 

Швидке
заморожування 
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Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою з технологями vitaFresh та noFrost

Артикул KI39FP60 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Технологія noFrost
n Роздільне електронне регулювання температури у холодильній та морозильній камераx
n Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
n Система попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та індикації
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі; сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 189 л
n Електронне регулювання температури за допомогою сенсорної панелі управління
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Кількість поличок з загартованого скла: 4, в тому числі 2, що переставляються за висотою
n Кількість контейнерів на телескопічних напрямних з можливістю повного висування: 2
n Кількість дверних поличок: 2, в тому числі 1 дуже глибока з розділювачем та 1 поличка easyLift
n Кількість лотків для яєць: 2
n Решітка для пляшок

Зона свіжості vitaFresh
n Зона свіжості vitaFresh з температурою, близькою до 0° C, загальним об'ємом 57 л
n Відділення "сухого" холоду зони свіжості vitaFresh об'ємом 32 л з хвилястим дном з можливістю повного висування
n Відділення "вологого" холоду зони свіжості vitaFresh об'ємом 25 л з хвилястим дном на телескопічних напрямних з можливістю 

повного висування
n Фільтр очищення повітря airFreshfilter

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 62 л
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n 2 прозорі висувні бокси для заморожування, в тому числі 1 bigBox
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 251 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 3
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований; пласкі завіси з механізмом softClose
n Вентиляція через цоколь
n Споживання електроенергії: 250 кВт/рік; потужність підключення: 120 Вт
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
n Здатність заморожування за 24 год.: 12 кг
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Рівень шуму: 39 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Швидке
заморожування 

Електронне
управління

Клас енерго-
споживання

Роздільне
регулювання
температури

Механізм
softClose

Швидке
охолодження vitaFresh
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Вбудовувана холодильна шафа з технологією vitaFresh. Преміальний модельний ряд coolConzept

Артикул KI42FP60 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 306 л
n Електронне регулювання температури за допомогою сенсорної панелі управління
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Система активного охолодження зa допомогою інтегрованого вентилятора
n Кількість поличок з загартованого скла: 7, в тому числі 3, що переставляються за висотою та 1 поличка easyLift 
n Кількість контейнерів на телескопічних напрямних з можливістю повного висування: 4
n Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 надзвичайно глибока з розділювачем та 3 полички еasyLift з можливістю легкого 

пересування за висотою
n Кількість лотків для яєць: 2
n Решітка для пляшок

Зона свіжості vitaFresh
n Зона свіжості vitaFresh з температурою, близькою до 0° C, загальним об'ємом 78 л
n 2 відділення "сухого" холоду зони свіжості vitaFresh об'ємом 53 л з хвилястим дном на телескопічних напрямних з можливістю 

повного висування
n Відділення "вологого" холоду зони свіжості vitaFresh об'ємом 25 л з хвилястим дном на телескопічних напрямних з можливістю 

повного висування

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 306 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Повністю вбудовуваний прилад
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Пласкі завіси з механізмом плавного зачинення дверцят softClose
n Вентиляція через цоколь
n Споживання електроенергії: 133 кВт/рік
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 120 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Клімат-клас: SN-T
n Рівень шуму: 39 дБ

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Швидке
охолодження vitaFresh

Клас енерго-
споживання

Механізм
softClose

Вбудовувана морозильна шафа з технологією noFrost. Преміальний модельний ряд coolConzept

Артикул GI38NP60 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Технологія noFrost
n Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
n Система повітряних каналів для полегшеного відкривання дверцят
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 213 л
n Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n 2 відділення швидкого заморожування з прозорими відкидними дверцятами
n Кількість поличок з загартованого скла, що знаходяться між боксами для заморожування та легко виймаються: 6
n Ванночка для приготування кубиків льоду
n Календар заморожування

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 213 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 1
n Вентиляція через цоколь
n Споживання електроенергії: 244 кВт/рік
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 11 год.
n Здатність заморожування за 24 год.: 25 кг
n Навішування дверцят: лівостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 120 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Клімат-клас: SN-T
n Рівень шуму: 40 дБ

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Швидке
заморожування 

Механізм
softClose

Клас енерго-
споживання

Світлодіодне
освітлення
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Вбудовувана холодильна шафа з технологією vitaFresh. Преміальний модельний ряд coolConzept

Артикул KI27FP60 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Електронне регулювання температури за допомогою сенсорної панелі управління
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 233 л
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Система активного охолодження зa допомогою інтегрованого вентилятора
n Кількість поличок з загартованого скла: 6, в тому числі 3, що переставляються за висотою та 1 поличка easyLift 
n Кількість контейнерів на телескопічних напрямних з можливістю повного висування: 3
n Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 дуже глибока з розділювачем та 3 полички easyLift з можливістю легкого 

пересування за висотою
n Кількість лотків для яєць: 2
n Решітка для пляшок

Зона свіжості vitaFresh
n Зона свіжості vitaFresh з температурою, близькою до 0° C, загальним об'ємом 57 л
n Відділення "сухого" холоду зони свіжості vitaFresh об'ємом 32 л з хвилястим дном на телескопічних напрямних з можливістю 

повного висування
n Відділення "вологого" холоду зони свіжості vitaFresh об'ємом 25 л з хвилястим дном на телескопічних напрямних з можливістю 

повного висування

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 233 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Повністю вбудовуваний прилад
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Пласкі завіси з механізмом плавного зачинення дверцят softClose
n Вентиляція через цоколь
n Потужність підключення: 120 Вт
n Споживання електроенергії: 125 кВт/рік
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Рівень шуму: 39 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

140x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

140x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Швидке
охолодження vitaFresh

Механізм
softClose

Клас енерго-
споживання

Вбудовувана морозильна шафа з технологією noFrost. Преміальний модельний ряд coolConzept

Артикул GI25NP60 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Технологія noFrost
n Акустичний сигнал та електронний індикатор відчинених дверцят
n Система повітряних каналів для полегшеного відкривання дверцят
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 160 л
n Електронне регулювання температури зі світлодіодною індикацією
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n 1 відділення швидкого заморожування з прозорими відкидними дверцятами
n Кількість поличок з загартованого скла, що знаходяться між боксами для заморожування та легко виймаються: 6
n Календар заморожування
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 160 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 1
n Споживання електроенергії: 209 кВт/рік
n Здатність заморожування за 24 год.: 25 кг
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 11 год.
n Повністю вбудовуваний прилад
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Пласкі завіси з механізмом плавного зачинення дверцят softClose
n Вентиляція через цоколь
n Навішування дверцят: лівостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 120 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Рівень шуму: 40 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

140x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

140x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Швидке
заморожування 

Механізм
softClose

Клас енерго-
споживання
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Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою з технологією noFrost  

Артикул KI86NAD30 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Технологія noFrost
n Електронне сенсорне управління touchControl: роздільне регулювання температури в холодильній та морозильній камерах
n Технологія freshSense: утримання сталої температури завдяки "розумним" сенсорам
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та 

електронної індикації, функція попередження про помилку у пам'яті приладу
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка"
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 189 л
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Кількість поличок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що переставляються за висотою та 1 розділена поличка, що складається
n Поличка еasyAccesShelf: легкий доступ - все на видноті
n Поличка varioShelf: оптимальна ергономіка внутрішнього простору
n Контейнер hydroFreshBox з регулюванням рівня вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими вдвічі довше
n Кількість дверних поличок: 5, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
n Кількість лотків для яєць: 2

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 68 л
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Система varioZone: оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним поличкам, що виймаються
n 3 прозорі висувні бокси для заморожування, в тому числі 1 bigBox
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 257 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований; пласкі завіси з механізмом плавного зачинення дверцят softClose
n Здатність заморожування за 24 год.: 8 кг
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Споживання електроенергії: 223 кВт/рік
n Потужність підключення: 90 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 13 год.
n Рівень шуму: 39 дБ
n Клімат-клас: SN-ST

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Швидке
охолодження 

Швидке
заморожування 

Роздільне
регулювання
температури

Механізм
softClose

Клас енерго-
споживання

Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою з технологією noFrost               

Артикул KI85NAF30 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Технологія noFrost
n Електронне сенсорне управління touchControl: роздільне регулювання температури в холодильній та морозильній камерах
n Технологія freshSense: утримання сталої температури завдяки "розумним" сенсорам
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та 

електронної індикації, функція попередження про помилку у пам'яті приладу
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка"
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 155 л
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Кількість поличок з загартованого скла: 4, в тому числі 3, що переставляються за висотою та 1 розділена поличка, що 

складається навпіл
n Поличка еasyAccesShelf: легкий доступ - все на видноті
n Поличка varioShelf: оптимальна ергономіка внутрішнього простору
n Контейнер hydroFreshBox з регулюванням рівня вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими вдвічі довше
n Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
n Кількість лотків для яєць: 2

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 94 л
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Система varioZone: оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним поличкам, що виймаються
n 4 прозорі висувні бокси для заморожування, в тому числі 1 bigBox
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 249 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Здатність заморожування за 24 год.: 9 кг
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 90 Вт
n Споживання електроенергії: 234 кВт/рік
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 13 год.
n Рівень шуму: 39 дБ
n Клімат-клас: SN-ST

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Швидке
охолодження 

Швидке
заморожування 

Роздільне
регулювання
температури

Клас енерго-
споживання
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Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою

Артикул KI86SAF30 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Електронне сенсорне управління touchControl: роздільне регулювання температури в холодильній та морозильній камерах
n Технологія freshSense: утримання сталої температури завдяки "розумним" сенсорам
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та 

електронної індикації, функція попередження про помилку у пам'яті приладу
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка" 
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 194 л
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Кількість поличок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що переставляються за висотою та 1 розділена поличка, що 

складається
n Поличка varioShelf: оптимальна ергономіка внутрішнього простору
n Поличка еasyAccesShelf: легкий доступ - все на видноті
n Контейнер hydroFreshBox з регулюванням рівня вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими вдвічі довше
n Кількість дверних поличок: 5, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
n Кількість лотків для яєць: 2

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 74 л
n Tехнологія lowFrost: менше льоду - більше свіжості
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Система varioZone: оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним поличкам, що виймаються
n 3 прозорі висувні бокси для заморожування, в тому числі 1 bigBox
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 268 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Споживання електроенергії: 219 кВт/рік
n Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 90 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 32 год.
n Рівень шуму: 35 дБ
n Клімат-клас: SN-ST

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів
Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою

Артикул KI87SAF30 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Електронне сенсорне управління touchControl: роздільне регулювання температури в холодильній та морозильній камерах
n Технологія freshSense: утримання сталої температури завдяки "розумним" сенсорам
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури за допомогою акустичного сигналу та 

електронної індикації, функція попередження про помилку у пам'яті приладу
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Спеціальні режими роботи приладу та спеціальні функції для вибору на дисплеї: режим "Відпустка" 
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 211 л
n Функція швидкого охолодження superCooling
n Кількість поличок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що переставляються за висотою та 1 розділена поличка, що складається
n Поличка varioShelf: оптимальна ергономіка внутрішнього простору
n Поличка еasyAccesShelf: легкий доступ - все на видноті
n Контейнер hydroFreshBox з регулюванням рівня вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими вдвічі довше
n Кількість дверних поличок: 6, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
n Кількість лотків для яєць: 2

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 61 л
n Tехнологія lowFrost: менше льоду - більше свіжості
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Система varioZone: оптимізація внутрішнього простору морозильного відділення завдяки скляним поличкам, що виймаються
n 2 прозорі висувні бокси для заморожування, в тому числі 1 bigBox
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 272 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Споживання електроенергії: 226 кВт/рік
n Здатність заморожування за 24 год.: 7 кг
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 90 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі 221 - 240 В
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 26 год.
n Рівень шуму: 35 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Швидке
охолодження 

Швидке
заморожування 

Роздільне
регулювання
температури

Клас енерго-
споживання

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Швидке
охолодження 

Швидке
заморожування 

Роздільне
регулювання
температури

Клас енерго-
споживання
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Вбудовувана холодильна шафа з інтегрованою морозильною камерою  

Артикул KI82LAF30 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A++
n Електронне сенсорне управління touchControl: 7-сегментний елетронний дисплей для контролю та регулювання температури
n Технологія freshSense: утримання сталої температури завдяки "розумним" сенсорам
n Автоматичне розморожування холодильної камери
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 252 л
n Контейнер hydroFreshBox на телескопічних напрямних з регулюванням рівня вологості: овочі та фрукти залишаються свіжими 

вдвічі довше
n Кількість поличок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що переставляються за висотою та 1 розділена поличка, 

що складається
n Поличка varioShelf: оптимальна ергономіка внутрішнього простору
n Поличка еasyAccesShelf: легкий доступ - все на видноті
n Кількість дверних поличок: 6, в тому числі 1 поличка для масла та сиру
n Кількість лотків для яєць: 2

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 35 л
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Відділення для піци в морозильній камері
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 287 л
n Споживання електроенергії: 211 кВт/рік
n Здатність заморожування за 24 год.: 3 кг
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Потужність підключення: 90 Вт
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 16 год.
n Рівень шуму: 35 дБ
n Клімат-клас: SN-ST

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x56x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Висувні
контейнери

Швидке
заморожування 

Клас енерго-
споживання
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Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою

Артикул KI38VX20 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A+
n Механічне регулювання температури
n Сучасний дизайн з металевими аплікаціями в інтер'єрі

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 217 л
n Автоматичне розморожування холодильної камери
n Кількість поличок з загартованого скла: 5, в тому числі 4, що переставляються за висотою
n Підвісний рухомий контейнер для делікатесів та дрібних продуктів, прозорий контейнер для овочів та фруктів
n Кількість дверних поличок: 3, в тому числі нижня глибока поличка
n Яскраве освітлення холодильної камери
n Кількість лотків для яєць: 1

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 60 л
n 3 прозорі висувні бокси для заморожування
n Календар заморожування
n Ванночка для приготування кубиків льоду

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 277 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 1
n Річне споживання електроенергії: 276 кВт-год
n Необхідний перемінний струм мережі: 221 - 240 В
n Потужність підключення: 90 Вт
n Повністю вбудовуваний прилад
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: ковзаючий
n Здатність заморожування за 24 год.: 3 кг
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 13 год.
n Рівень шуму: 40 дБ
n Клімат-клас: ST

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

177x54x55 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

177,5x56,2x55 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Клас енерго-
споживання

Загартоване
скло

Решітка
для пляшок
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Додайте родзинку до дизайну Вашої кухні – 
з приладами серії a-Cool.

Преміальний модельний ряд a-Cool пропонує користувачеві вража-
ючий дизайн, надзвичайну функціональність та, що найголовніше, 
свободу у комбінуванні. Так, функціональна холодильна шафа, стиль-
ний холодильник типу FrenchDoor з технологією збереження свіжості 
vitaFresh, вишукані морозильна та холодильна шафа, що можуть по-
єднуватися за типом side-by-side, доповнюються такими аксесуарами, 
як, наприклад, ергономічні ручки, вентиляційні цокольні решітки чи 
декоративні панелі дверцят. Тож перед Вами – простір можливостей, 
наповнений стильними та, що найголовніше, індивідуальними дизай-
нерськими рішеннями.
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Вбудовувана холодильна шафа. Преміальний модельний ряд a-Cool

Артикул CI30RP01 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A+
n Управління приладом за допомогою сенсорної панелі управління
n 7-сегментний світлодіодний дисплей для вибору температури та спеціальних режимів роботи приладу
n Спеціальні режими роботи приладу: режим "Економний", режим "Відпустка"
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Ексклюзивний дизайн з металевими аплікаціями всередині приладу
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 480 л
n Функція швидкого охолодження superCooling 
n Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
n Фільтр очищення повітря airFreshfilter
n Кількість поличок з загартованого скла: 4, в тому числі 3, що переставляються за висотою
n Прозорий контейнер для зберігання гастрономічних делікатесів на телескопічних напрямних з можливістю повного висування
n Два прозорі контейнери для овочів та фруктів на телескопічних напрямних з регулюванням рівня вологості
n Прозорий контейнер freshProtectbox з індивідуальним регулюванням температури (0°С, 1,5°С та 3°С) об'ємом 67 л на 

телескопічних напрямних з індивідуальним освітленням
n Кількість дверних поличок: 4, в тому числі верхня поличка з кришкою на магніті для зберігання масла та сиру

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 480 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 1
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Споживання електроенергії: 182 кВт/рік
n Кут відчинення дверцят: 115°
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Вентиляція через цоколь
n Регулювання висоти цоколя в діапазоні 10,2-18,1 см
n Рівень шуму: 35 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

213x76x61 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

213,4x76,2x61 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів
Вбудовуваний холодильник типу FrenchDoor з нижнім висувним морозильним відділенням. Преміальний модельний ряд a-Cool

Артикул CI36BP01 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A+
n Технологія noFrost
n Управління приладом за допомогою сенсорної панелі управління
n 7-сегментний світлодіодний дисплей для вибору температури та спеціальних режимів роботи приладу
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури з функцією пам'яті
n Спеціальні режими роботи приладу: режим "Економний", режим "Відпустка"
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Ексклюзивний дизайн з металевими аплікаціями всередині приладу
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корисний об'єм холодильної камери: 380 л
n Функція швидкого охолодження superCooling 
n Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
n Фільтр очищення повітря airFreshfilter
n Кількість поличок з загартованого скла: 3, в тому числі 2, що переставляються за висотою та 1 розділена навпіл
n Два прозорі контейнери для овочів та фруктів на телескопічних напрямних з регулюванням рівня вологості
n Прозорий контейнер для зберігання гастрономічних делікатесів на телескопічних напрямних з можливістю повного висування
n Кількість дверних поличок: 6, в тому числі 2 широкі нижні полички, 2 глибокі середні, 2 верхні полички з кришкою на магніті для 

зберігання масла та сиру

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 146 л
n Висувний візок з можливістю повного висування на телескопічних напрямних з інтегрованим контейнером
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 22 год.
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Автоматичний пристрій для приготування льоду з контейнером місткістю 1,5 кг
n Контейнер для кубиків льоду місткістю 1,5 кг
n Здатність заморожування за 24 год.: 23 кг

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 526 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 2
n Споживання електроенергії: 423 кВт/рік
n Кут відчинення дверцят: 115°
n Регулювання висоти цоколя в діапазоні 10,2-18,1 см
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Вентиляція через цоколь
n Фіксоване під'єднання до мережі водопостачання за допомогою шланга довжиною 2 м з різьбою 3/4 дюйма
n Рівень шуму: 42 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

213x91x61 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

213,4x91,4x61 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Клас енерго-
споживання

Швидке
заморожування 

Швидке
охолодження 

Висувні
контейнери

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Клас енерго-
споживання

Швидке
охолодження 

Висувні
контейнери

Контейнер
freshProtectbox
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Вбудовувана морозильна шафа. Преміальний модельний ряд a-Cool

Артикул FI24DP32

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A+
n Технологія noFrost
n Управління приладом за допомогою сенсорної панелі управління
n 7-сегментний світлодіодний дисплей для вибору температури
n Спеціальні режими роботи приладу: режим "Відпустка"
n Диспенсер з підсвічуванням для приготування кубиків льоду, подрібненого льоду та охолодження води
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури з допомогою акустичного сигналу та 

електронної індикації
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Ексклюзивний дизайн з металевими аплікаціями всередині приладу
n Сучасне світлодіодне освітлення

Морозильна 
камера

n Корисний об'єм морозильної камери: 306 л
n Здатність заморожування за 24 год.: 14 кг
n Утримання низької температури у випадку відключення електропостачання впродовж 14 год.
n Функція швидкого заморожування superFreezing з автоматичним відключенням
n Кількість металевих поличок: 4, в тому числі 2, що переставляються за висотою
n 2 металеві бокси для заморожування на телескопічних напрямних
n Кількість дверних поличок: 2, в тому числі 1 з кришкою на магніті

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 306 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 1
n Фіксоване під'єднання до мережі водопостачання за допомогою шланга довжиною 2 м з різьбою 3/4 дюйма
n Споживання електроенергії: 347 кВт/рік
n Вентиляція через цоколь
n Кут відчинення дверцят: 115°
n Регулювання висоти цоколя в діапазоні 10,2-18,1 см
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Рівень шуму: 41 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

213x60x61 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

213,4x61x61 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Клас енерго-
споживання

Швидке
заморожування 

Вбудовувана холодильна шафа

Артикул CI24RP01 

Комфорт 
та безпека 
користу-
вання

n Клас енергоспоживання: A+
n Управління приладом за допомогою сенсорної панелі управління
n 7-сегментний світлодіодний дисплей для вибору температури та спеціальних режимів роботи приладу
n Спеціальні режими роботи приладу: режим "Економний", режим "Відпустка"
n Система активного попередження про несправності та критичне підвищення температури з функцією пам'яті
n Акустичний сигнал відчинених дверцят
n Ексклюзивний дизайн з металевими аплікаціями всередині приладу
n Сучасне світлодіодне освітлення

Холодильна 
камера

n Корсиний об'єм холодильної камери: 369 л
n Система рівномірного багатопотокового охолодження multiAirflow
n Фільтр очищення повітря airFreshfilter
n Функція швидкого охолодження superCooling 
n Кількість поличок з загартованого скла: 4, в тому числі 3, що переставляються за висотою
n Прозорий контейнер для зберігання гастрономічних делікатесів на телескопічних напрямних з можливістю повного висування
n Прозорий контейнер для овочів та фруктів на телескопічних напрямних з регулюванням рівня вологості
n Прозорий контейнер freshProtectbox з індивідуальним регулюванням температури (0°С, 1,5°С та 3°С) об'ємом 67 л на 

телескопічних напрямних з індивідуальним освітленням
n Кількість дверних поличок: 4, в тому числі 1 широка нижня поличка, 2 глибокі та верхня поличка з кришкою на магніті для 

зберігання масла та сиру

Технічна 
інформація

n Загальний корисний об'єм: 369 л
n Кількість незалежних контурів охолодження: 1
n Споживання електроенергії: 169 кВт/рік
n Тип кріплення дверцят до меблевого фронту: фіксований
n Навішування дверцят: правостороннє з можливістю перенавішування
n Вентиляція через цоколь
n Регулювання висоти цоколя в діапазоні 10,2-18,1 см
n Кут відчинення дверцят: 115°
n Рівень шуму: 40 дБ
n Клімат-клас: SN-T

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

213x60x61 см

Розміри 
ніші для 
вбудовуван-
ня (ВхШхГ):

213,4x61x61 см

Прилади для охолодження та заморожування продуктів

Світлодіодне
освітлення

Загартоване
скло

Електронне
управління

Клас енерго-
споживання

Висувні
контейнери

Швидке
охолодження 

Контейнер
freshProtectbox
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Аксесуари для приладів серії a-Cool Аксесуари для приладів серії a-Cool
Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. 

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

Ручка CI10Z090 Ручка з нержавіючої сталі. Усі моделі серії  a-
Cool, крім   
CI36BP01

Набір ручок CI10Z490 Набір ручок з нержавіючої сталі. CI36BP01

Цокольна планка CI30Z100 Цокольна планка з вентиляційною решіткою з нержавіючої сталі. CI30RP01 з 
лівостороннім 
навішуванням 
дверцят

CI36Z400 CI36BP01

Цокольна планка FI24Z300 Цокольна планка з венлиляційною решіткою завширшки 60 см. FI24DP32 з 
лівостороннім 
навішуванням 
дверцят

Набір дверцят CI36Z490 Набір дверцят з нержавіючої сталі 3 шт. CI36BP01

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

З'єднувальний комплект CI60Z000 Допоміжний з'єднувальний комплект для комбінування приладів за 
типом Side-by-Side.

Усі моделі серії  a-
Cool, крім   
CI36BP01; для 
монтажу з 
відстанню між 
приладами від 0,5 
до 16 см

З'єднувальний комплект CI60Z100 Допоміжний з'єднувальний комплект для комбінування приладів за 
типом Side-by-Side.

Усі моделі серії 
a-Cool 

Дверна панель FI24Z090 Дверна панель з нержавіючої сталі. CI24RP01

Дверна панель  FI30Z090 Дверна панель з нержавіючої сталі. CI30RP01

Фільтр FI50Z000 Фільтр для очищення води. FI24DP32 
CI36BP01



Доступність та комфорт: 
новий TFT-дисплей.

Новий TFT-дисплей з високою роздільною здатністю 
робить миття посуду неймовірно простим. Адже 
завядки йому уся інформація щодо активних програм 
відображається зручно та чітко і розташована в 
логічному порядку. Так само легко користувач може 
обрати індивідуальні налаштування програм, що 
одразу відобразиться на дисплеї.

TFT-дисплей
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Блискучі ідеї для 
блискуче чистого 
посуду.
Новинки у сфері миття посуду від Siemens.

Інноваційна технологія світового масштабу 
Zeolith® дозволяє висушити Ваш посуд до блиску 
при мінімальних витратах енергії. Дана технологія 
використовує натуральний мінерал цеоліт, що має 
вражаючу властивість вбирати вологу з повітря та 
перетворювати її на теплову енергію. 

Така надзвичайна властивість цього мінералу гарантує 
швидке сушіння посуду і дозволяє заощаджувати 
електроенергію.

Мінімальне споживання води: лише 6 літрів*.

Унікальна система сенсорного контролю споживання 
води дозволяє використати по максимуму кожну 
краплю. Система застосовує усю корисну дію 6 літрів* 
води, досягаючи максимальних результатів при 
мінімальних затратах.

Клас енерго-
споживання

6 л
Вода

Споживання
енергії

Технологія 
Zeolith®

Проекційне відображення перебігу програми на 
підлозі: функція timeLight.

Повністю вбудовувані посудомийні машини Siemens 
дозволяють побачити усю необхідну інформацію 
про перебіг прогами, не відкриваючи дверцят: 
інноваційна технологія timeLight проектує на 
підлогу Вашої кухні почергово час до завершення 
програми з точністю до хвилини, статус виконання 
програми та навіть можливі повідомлення про 
помилки чи несправності. Яскрава проекція чудово 
відображається на будь-якому типі підлоги при будь-
якому освітленні.

* Споживання на один цикл миття при під’єднанні до системи постачання 
холодної води, розрахункова програма: "Економічна 50".

timeLight
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Заощаджуйте час для більш приємних ре-
чей, ніж миття посуду: з новими посудо-
мийними машинами Siemens серії iQ700.

Нові вбудовувані посудомийні машини 
Siemens серії iQ700: нова віха у 
розвитку технологій та дизайну.

Комфорт преміум-класу: новий кольоровий текстово-
символьний TFT-дисплей.

Нова серія посудомийних машин iQ700 вражає 
користувача інноваціями. Так, розмір дисплея на 
торці дверцят збільшено до 70х15 мм. Зручний 
дисплей, оснащений електронним годинником, 
пропонує можливість обрати одну з 8 програм 
та 5 опцій, детальну інформацію про які можна 
отримати, натиснувши на інформаційну кнопку. 
До того ж, користувач може обрати один з двох 
варіантів відображення часу виконання програми: 
у вигляді залишкового часу чи точного часу 
завершення програми. Поза сумнівами, це - переваги 
преміум-класу.

Мити посуд... уві сні: з програмою "Нічна 50 °C" 

Посудомийні машини серії iQ700 дозволяють 
користувачеві не витрачати час на миття посуду вдень: 
адже це можна зробити вночі. Знизивши тиск подачі 
води та збільшивши час перебігу, інженери Siemens 
змогли створити програму з надзвичайно низьким 
рівнем шуму: на 2 дБ нижчим, ніж у звичайних 
програмах. Тож тепер Ваш сон не турбуватимуть 
обтяжливі клопоти. 

Комфорт професійного рівня: система коробів 
varioFlexPro.

Користування посудомийними машинами Siemens 
стає інтуїтивним: спеціальні маркери синього кольору, 
якими позначені складані решітки, важелі системи 
Rackmatic та інші складані елементи усіх трьох 
коробів дозволять швидко оптимізувати внутрішній 
простір приладу відповідно до потреб користувача. 
Усе зрозуміло з першого погляду - навіть виразність 
дизайну внутрішньої камери завдяки синій накладці на 
ручку коробів. 

Третій короб varioDrawerPro: інтуїтивність та 
зручність. 

Усі складані елементи третього рівня завантаження 
системи коробів varioFlexPro оснащені синіми 
маркерами для ще зручнішого користування. 
Таким чином нашим інженерам вдалося значно 
підвищити зручність використання третього коробу 
та вдосконалити його дизайн без жодних компромісів 
щодо функціональності. Тож можна сміливо 
стверджувати: це рішення гідне професіоналів. 

Новий
TFT-дисплей

Короби
varioFlex Pro 

varioDrawer Pro 

42 дБ

Нічна
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1) Порівняння показників споживання посудомийної машини Siemens 
SN 56 V 593 EU модельного ряду 2014 року при роботі у стандартній 
програмі з показниками відповідного приладу Siemens модельного 
ряду 1998 року при роботі на стандартній програмі Eco 50 °C.

Динаміка рівня споживання води та електроенергії 
посудомийними машинами Siemens у період з 1998 по 
2014 рік.

Посудомийна машина, рівень споживання на цикл 
миття з розрахунку на один комплект посуду

1998: 12 комплектів посуду

2014: 13 комплектів посуду

Споживання енергії*   Споживання води* 

1998 2013

0,10 кВт-год 0,05 кВт-год

1998 2014

    1,33 л 0,462 л

Скорочення до −50 %          Скорочення до −65 %

Ви знали, що при митті посуду 
можна заощаджувати воду?

Вода – справжнє багатство. Лише 0,3% 
усіх світових запасів води придатні 
для споживання. Більше 1 мільярда 
людей на нашій планеті страждають 
від нестачі питної води. Тож економія 
водних ресурсів – без перебільшення 
важливе питання, зокрема для домо-
господарств. 
Всупереч широко розповсюдженому 
стереотипу, миття посуду за допомо-
гою посудомийної машини набагато 
економніше, ніж миття посуду вруч-
ну, оскільки при цьому споживається 
значно менше води, миючих засобів та 
електроенергії. Посудомийні машини 
в середньому потребують лише 10 л 
води на один цикл миття, в той час як 
при митті такої самої кількості посуду
вручну використовується близько 40 л. 
Тож посудомийна машина надає змогу 

заощаджувати близько 6600 л на рік. 
Але й і ці показники нашим інженерам 
вдалося значно покращити. Посудо-
мийні машини нового покоління від 
Siemens вирізняються блискучими
результатами роботи та низькими 
показниками споживання енергії та 
водних ресурсів, як, наприклад, посу-
домийні машини із технологією сушін-
ня Zeolith® або посудомийні машини з 
рівнем споживання води лише 6 літрів 
на один цикл миття.
Завдяки технологічному прогресу з 
1995 року інженерам Siemens вдалося 
скоротити споживання води у посу-
домийних машинах на 66%, а спожи-
вання електроенергії на 48%. Тож Ви 
можете довірити нам турботу про зайві 
витрати.
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Користуйтесь нашими порадами та заощаджуйте 
додатково:

 - Не ополіскуйте забруднений посуд перед тим, як по-
ставити його до посудомийної машини, а лише вида-
літь основні залишки їжі.

- Завантажуйте посуд до посудомийної машини таким 
чином, щоб вода могла безперешкодно потрапляти на 
посуд з усіх боків.

- Повне завантаження приладу дасть змогу ще більше 
заощаджувати воду.
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Справжня чистота вирізняється 
благородним блиском: з унікальною 
технологією Zeolith® 

Визнані інновації.

Посудомийні машини Siemens 
з технологією Zeolith® були 
неодноразово відзначені за вражаючу 
заощадливість, зокрема такими 
нагородами як Баварська відзнака 
у сфері енерготехнологій 2008 
та Нагорода за інновації у сфері 
збереження клімату та захисту 
довкілля IKU 2009.

Ще більше блиску простим 
натисканням кнопки: 
опція «Shine & Dry».

Нова функція «Shine & Dry» гарантує 
ще більше блиску завдяки технології 
Zeolith®: оптимізований перебіг циклу 
сушіння дозволяє висушити Ваші 
келихи надзвичайно ефективно та 
дбайливо. Адже вишуканий посуд 
заслуговує на благородний блиск.

Для посуду, чистого до блиску.
Блискуче сушіння з технологією 
Zeolith®. 

Хоча мінерал цеоліт непомітно 
прихований у посудомийній машині, 
не оцінити його ефективність 
неможливо. Адже ця природна 
речовина перетворює вологу на 
теплову енергію, що дозволяє 
нашим приладам сушити посуд при 
мінімальних витратах енергії.

Принцип дії технології Zeolith®: усе геніальне просте.

Shine & Dry
Технологія 
Zeolith®

Система сушіння Zeolith®.

Бренд Siemens асоціюється у світі з 
високими технологіями та найвищим 
рівнем продуктивності. Не в останню 
чергу тому, що наші інженери завжди 
намагаються зробити кожен прилад 
якомога економнішим та водночас 
ефективнішим. Чудовий приклад 
такої розробки - інноваційна система 
сушіння Zeolith®. Мінерал цеоліт 
має здатність вбирати вологу та 
перетворювати її на теплову енергію. 
Така надзвичайна властивість цього 
мінералу гарантує швидке сушіння 
посуду і дозволяє заощаджувати 
електроенергію.

1. Фаза сушіння. 
Під час фази сушіння 
мінерал цеоліт вбирає 
вологу та перетворює її 
на теплову енергію.

2. Фаза миття. 
Завдяки підігріванню 
під час наступної фази 
миття мінерал знову 
отримує здатність до 
вбирання вологи.



Ваш посуд у новому світлі: 
інноваційне освітлення 
emotionLight.

Два світлодіоди, розміщені у 
верхній частині рамки дверцят, 
підсвічують внутрішню камеру 
приладу та розташований у ній 
посуд  ефектним блакитним 
світлом. Світлові елементи 
автоматично вмикаються при 
відчиненні та вимикаються 
після зачинення дверцят. Таким 
стильним Ви Ваш посуд ще не 
бачили…

timeLight

Зручна індикація роботи приладу: 
функція infoLight у повністю 
вбудовуваних посудомийних машинах.

Впродовж усього циклу миття на підлогу 
проектується синя точка, що дозволяє 
користувачеві навіть здалека визначити, 
чи завершив прилад обрану програму. 

Проекційне відображення перебігу 
програми на підлозі: функція timeLight.

Повністю вбудовувані посудомийні 
машини Siemens дозволяють побачити 
усю необхідну інформацію про 
перебіг прогами, не відчиняючи 
дверцят: інноваційна технологія 
timeLight проектує на підлогу Вашої 
кухні почергово час до завершення 
програми з точністю до хвилини, 
статус виконання програми та навіть 
можливі повідомлення про помилки чи 
несправності. Яскрава проекція чудово 
відображається на будь-якому типі 
підлоги при будь-якому освітленні.

Доступність та комфорт: новий 
кольоровий TFT-дисплей.

Новий TFT-дисплей з високою 
роздільною здатністю робить миття 
посуду неймовірно простим. Адже 
завядки йому уся інформація щодо 
активних программ відображається 
зручно та чітко і розташована в 
логічному порядку. Так само легко 
користувач може обрати індивідуальні 
налаштування програм, що одразу 
відобразиться на дисплеї.

10 років гарантії від наскрізної корозії 
внутрішньої камери посудомийних 
машин Siemens.

Внутрішня камера усіх посудомийних 
машин Siemens виконана з високоякісної 
листової нержавіючої сталі, що 
фіксується та поєднується за новітніми 
технологіями та має спеціальне захисне 
покриття. Це дозволяє нам на відміну 
від більшості виробників надати 
нашим клієнтам гарантію на захист від 
наскрізної корозії внутрішньої камери на 
10 років.

TFT-дисплей

Новітні технології на варті 
Вашого комфорту.
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Потужність, що розкривається при 
кожному митті: система dosageAssist.

З системою dosageAssist таблетка 
миючого засобу подається 
безпосередньо до невеликої кювети, 
де рівномірно розчиняється під дією 
спрямованих струменів води, що 
гарантує оптимальне миття посуду. 

Посудомийні машини Siemens – це дещо 
більше, ніж просто зручне миття посуду.

Захист від протікання води на весь строк 
експлуатації приладу: система aquaStop®.

Система запобігає будь-якому 
протіканню – чи то в шлангу 
підключення води, чи в самому приладі. 
Ми у Siemens гарантуємо: з цією 
системою Ваша посудомийна машина 
захищена від протікань впродовж усього 
строку експлуатації.

Рекордно швидке миття посуду: 
опція „turboSpeed 20 хв.”

Доки Ви вечеряєте, посудомийна машина 
може вимити посуд – завдяки програмі 
швидкого миття „turboSpeed 20 хв.”. 
Лише 20 хвилин потрібно, щоб отримати 
оптимально чистий посуд завдяки 
функції попереднього розігрівання 
приладу. Як тільки прилад знову 
розігріється, Ви можете одразу повторно 
запустити цю програму.

Oдна кнопка для блискучої чистоти: 
автоматична програма auto 45 °C–65 °C.

Простим натисканням на кнопку запуску 
автоматичної програми користувач 
активує спеціальний датчик аquaSensor, 
що контролює ступінь забрудненості 
води. Для забезпечення оптимальних 
результатів миття сенсор також регулює 
час та кількість подачі води, та, зокрема, 
рівень температури, адже досконалість – 
це ідеальне поєднання дрібниць.

dosageAssist

aquaStop®

20 хв.

turboSpeed 

45°–65°

Автоматична
програма

Автоматично досконалі результати 
з кожним миттям: система 
автоматичного розпізнавання 
миючого засобу.

Незалежно від типу миючого засобу – 
таблетка, порошок чи гель, – посудомийні 
машини Siemens автоматично оптимізують 
процес миття відповідно до типу миючого 
засобу, завдяки чому Ваш посуд буде 
вимито та висушено швидко та ефективно.

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Знищення бактерій: 
функція hygienePlus.

Функція hygienePlus ідеально підходить 
для миття особливого посуду та 
приладдя, як-от дитячі пляшечки чи 
дошки для нарізання. Під час фази 
ополіскування температура піднімається 
до близько 70 °C та підтримується на 
такому рівні впродовж 10 хвилин. Це 
дозволяє знищити 99,99 % усіх бактерій 
та мікробів.

Чистий посуд навіть при змішаному 
завантаженні: функція intensiveZone.

Функція intensiveZone дозволяє 
очистити навіть сильно забруднений 
посуд на будь-якій програмі миття за 
рахунок збільшення тиску подачі води 
у нижньому коробі. При цьому перебіг 
миття у верхньому коробі залишається 
незмінним, що дозволяє мити 
сковорідки та тендітні келихи одночасно.

Зменшення часу миття на 66 %*: 
опція varioSpeed Plus.

Здавалося б, швидко і ефективно вимити 
та висушити велику кількість посуду 
неможливо – але не з опцією 
varioSpeed Plus. Вам потрібно лише 
натиснути кнопку, щоб заощадити до 
66 %* часу, що витрачається на миття. 
Такі вражаючі можливості роблять опцію 
varioSpeed Plus ідеальним рішенням для 
сімейних свят та вечірок.

Вимити та висушити посуд можна 
вдвічі швидше: з опцією varioSpeed.

Натиснувши кнопку, що активує 
опцію varioSpeed, користувач 
може заощадити до 50 % часу, 
що витрачається на миття. Час 
до завершення програми, що 
відображається на екрані, одразу 
зменшується вдвічі. Результат: 
ідеально вимитий та висушений посуд 
впродовж короткого проміжку часу.

varioSpeed
varioSpeed
Plus

intensivZone

* Дана функція не може поєднуватися з програмою 
"Попереднє ополіскування" та програмами швидкого 
миття
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Простір необмежених можливостей. 
Система коробів від Siemens.

Більше універсальності. Більше простору. Більше 
можливостей. Третій короб varioDrawer Plus з 
можливістю регулювання за висотою.

Новий третій короб varioDrawer Plus – ідеальне рішення 
для покращення ергономіки посудомийної машини. 
Бокові елементи коробу за потреби можна опустити 
донизу завдяки спеціальним фіксаторам, додавши 
таким чином простір для розміщення громіздкого 
кухонного начиння, як-от черпаки, лопатки чи ножі 
з широкими ручками. Завдяки такому простому і 
зручному рішенню Ви можете розмітити у коробі також 
чашки для еспресо та інший невеликий посуд. 

Ідеальне рішення для миття столових приборів 
та чашок для еспресо: короб varioDrawer – третій 
рівень завантаження посуду.

Цей додатковий третій рівень завантаження дає 
можливість зручно розмістити столові прибори, 
а також чашки для еспресо та інший невеликий 
посуд. За рахунок перенесення відповідного 
приладдя на інший рівень внутрішній простір 
приладу збільшується, тож Ви зможете вимити до 14 
комплектів посуду одночасно.

vario
Drawer

vario
Drawer
Plus

Зручно завантажувати посуд, 
раціонально використовуючи простір: 
з системою коробів varioFlex.

Верхній короб оснащено трьома 
відкидними поличками з можливістю 
розділення та двома рядами складаних 
елементів, нижній – чотрима рядами. 
Це дозволяє розміщувати посуд ще 
раціональніше.

Легке завантаження великої 
кількості посуду: система rackMatic з 
можливістю повного висування.

На бокових стінках верхнього коробу 
розміщено спеціальний механізм, 
при натисканні на який короб можна 
регулювати за висотою у трьох позиціях 
навіть у завантаженому стані. Ця 
система значно полегшує завантаження 
посуду, зокрема великих каструль та 
тарілок.

Короби
varioFlex Pro 

Короби
varioFlex Plus 

rackMatic

* Лише у посудомийних машинах eco2, в інших 
моделях завширшки 60 см 6 та 6 рядів відповідно; в 
посудомийних машинах завширшки 45 см: 3 та 4 ряди у 
моделі SR66T096EU, у інших моделях 3 та 2 відповідно.

Місце знайдеться для будь-якого 
посуду: система коробів varioFlex Plus.

Три відкидні полички з можливістю 
розділення у верхньому коробі, 
а також 6 та 8 рядів складаних 
елементів* у верхньому та нижньому 
коробі відповідно пропонують безліч 
можливостей для раціонального 
завантаження, зокрема, великого 
посуду. Тримачі для келихів у нижньому 
коробі дозволяють завантажувати цей 
тендітний посуд у два ряди. Можливість 
відкинути непотрібні тримачі дозволяє 
регулювати внутрішній простір 
відповідно до посуду, який необхідно 
вимити.
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Не йдіть на компроміси.
Обирайте найкраще.

Посудомийні машини заввишки 86,5 см: 
на 10% більше внутрішнього простору.

Посудомийні машини заввишки 86,5 см  
використовують повністю увесь простір,  який 
пропонують сучасні кухні. Збільшений на п’ять 
сантиметрів внутрішній простір дозволяє розмістити 
високий посуд у нижньому коробі. Ергономічна 
концепція приладу полегшує завантаження посуду.

22

30

27

25

29 24

28 33

Посудомийна машина заввишки 81,5 см Посудомийна машина заввишки 86,5 см

Максимальний розмір посуду в сантиметрах Максимальний розмір посуду в сантиметрах
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iQ500 speedMatic

Артикул SC76M540EU

Тип приладу §§Компактна вбудовувана посудомийна машина; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Делікатна 40°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§4 спеціальні функції: intensiveZone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine&Dry
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 205 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття за умови використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень 
енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,73 кВт-год
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2450 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 8,7 літра
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 180 хв.
§§Рівень шуму: 45 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління)
§§Подовжувачі для системи aquaStop у комплекті

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Хвилеподібні коромисла
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Декоративна планка з нержавіючої сталі у комплекті

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми (хв.)
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача
§§Завантаження: 8 комплектів посуду

Короби для 
посуду

§§ Гнучка система коробів:
§§2 короби для посуду

  – Колір коробів: сріблястий
  – Складані решітки в нижньому коробі
  – Кошик Vario для столових приборів в нижньому коробі
  – Відкидні полички для чашок в нижньому коробі

Дизайн §§Кольори дисплея: синій, білий

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§59,5x59,5x50 см

Компактні посудомийні машини

iQdriveДвигун
Додаткова
фаза сушіння

Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Клас енерго-
споживання

Клас
сушіння

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus Дуже тихо

45 дб

Теплообмінник

iQ500 speedMatic

Артикул SC76M541EU

Тип приладу §§Компактна вбудовувана посудомийна машина; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Делікатна 40°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§4 спеціальні опції: intensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, ExtraDry
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні 
прилади)
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень 
енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,62 кВт-год
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,1 ват / 0,1 ват
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2100 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 7,5 літра
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 180 хв.
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління)
§§Система aquaStop
§§Подовження для системи aquaStop у комплекті
§§ Рівень шуму: 45 дБ 

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Хвилеподібні коромисла
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Декоративна планка з нержавіючої сталі у комплекті

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми (хв.)
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§ Електронна індикація наявності ополіскувача

Короби для 
посуду

n Завантаження: 6 комплектів посуду
n Гнучка система коробів:
  – Колір коробів: сріблястий
  – Складані решітки
  – Кошик Vario для столових приборів
  – Відкидні полички для чашок

Дизайн Кольори дисплея: синій, білий

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

 45,4x59,5x50 см

Компактні посудомийні машини

Споживання
води

9 л

iQdriveДвигун
Додаткова
фаза сушіння

Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Клас енерго-
споживання

Клас
сушіння

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus Дуже тихо

45 дб

Теплообмінник

New



176 177

Компактні посудомийні машини
iQ500 speedMatic

Артикул SK76M540EU

Тип приладу §§Компактна вбудовувана посудомийна машина; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Делікатна 40°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§4 спеціальні функції: intensiveZone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine&Dry
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 174 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття за умови використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень 
енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,62 кВт-год
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2100 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 7,5 літра
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 180 хв.
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,1 Вт / 0,1 Вт
§§Рівень шуму: 45 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління)
§§Подовжувачі для системи aquaStop у комплекті

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Хвилеподібні коромисла
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Декоративна планка з нержавіючої сталі у комплекті

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми (хв.)
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 6 комплектів посуду
§§ Гнучка система коробів:

  – Колір коробів: сріблястий
  – Складані решітки
  – Кошик Vario для столових приборів
  – Відкидні полички для чашок

Дизайн §§Кольори дисплея: синій, білий

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§  45,4x59,5x50 см

Клас енерго-
споживання

+

varioSpeed Plus Дуже тихо

45 дб

iQdriveДвигун

Теплообмінник

Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

29 хвилин

Споживання
води

7,5 л
Клас
сушіння

Додаткова
фаза сушіння

iQ700 speedMatic eco² 60

Артикул SX578S03TE

Тип приладу §§ Інтегровуваний прилад; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§8 програм: Автоматична 35-45 °C, Автоматична 45-65 °C, Автоматична 65-75 °C, Економічна 50 °C, Нічна 50 °C, Скло 40 °C, Швидка 45 °C, 
Попереднє ополіскування
§§  5 спеціальних функцій: Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження", hygienePlus
§§  6 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+++ -10%
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,73 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 7,5 літри
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт ); рівень шуму для програми “Нічна”: 42 дБ(A) при 1 пВт
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 6 літрів (залежить від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система сушіння Zeolith
§§Система заощадження води Water management
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§ Внутрішнє освітлення emotionLight
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Металева сенсорна панель управління на торці дверцят
§§Новий кольоровий текстово-символьний TFT-дисплей; електронний годинник
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Система коробів varioFlex Pro із синіми маркерами на складаних елементах
§§ Третій короб varioDrawer Pro
§§Короби XXL сріблястого кольору
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 8 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір дисплея – чорний, колір тексту - білий
§§Колір світлодіодних індикаторів: синій

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§86,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

Висота
приладу

м

Поперемінна
подача води

Технологія
Zeolith®

+

varioSpeed Plus

Дуже тихо

44 дб

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Споживання
води

7,5 л
Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Споживання
енергії

Новий
TFT-дисплей

Короби
varioFlex Pro varioDrawer Pro 

Теплообмінник

42 дБ

Нічна
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iQ700 speedMatic eco² 60

Артикул SN578S03TE

Тип приладу §§ Інтегровуваний прилад; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§8 програм: Автоматична 35-45 °C, Автоматична 45-65 °C, Автоматична 65-75 °C, Економічна 50 °C, Нічна 50 °C, Скло 40 °C, Швидка 45 °C, 
Попереднє ополіскування
§§5 спеціальних функцій: Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження", hygienePlus
§§6 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+++ -10%
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,73 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 7,5 літри
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт); рівень шуму для програми “Нічна”: 42 дБ(A) при 1 пВт
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 6 літрів (залежить від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система сушіння Zeolith
§§Система заощадження води Water management
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§ Внутрішнє освітлення emotionLight
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Металева сенсорна панель управління на торці дверцят
§§Новий кольоровий текстово-символьний TFT-дисплей; електронний годинник
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Система коробів varioFlex Pro із синіми маркерами на складаних елементах
§§ Третій короб varioDrawer Pro
§§Короби XXL сріблястого кольору
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 8 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір дисплея – чорний, колір тексту - білий
§§Колір світлодіодних індикаторів: синій

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 57,3 см

Посудомийні машини

Висота
приладу

м

Поперемінна
подача води

Технологія
Zeolith®

+

varioSpeed Plus

Дуже тихо

44 дб

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Споживання
води

7,5 л
Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Споживання
енергії

Новий
TFT-дисплей

Короби
varioFlex Pro varioDrawer Pro 

Теплообмінник

42 дБ

Нічна

Посудомийні машини
iQ500 speedMatic eco² 60

Артикул SN56P594EU

Тип приладу §§ Інтегровуваний прилад; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: Інтенсивна 70°C, Автоматична 45-65°C, Економічна 50°C, Скло 40°C, Швидка 45°C, Попереднє ополіскування
§§2 спеціальні функції: intensiveZone, varioSpeedPlus
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,93 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9,5 літри
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт)
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежить від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят та панелі управління)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§ Електронна індикація залишкового часу програми (хв.)
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 14 комплектів посуду
§§Короби varioFlexPlus
§§Третій короб varioDrawer
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 6 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Кольори дисплея: синій, білий

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 57,3 см

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus Дуже тихо

44 дб

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Теплообмінник
29 хвилин

Короби
varioFlex Plus 



180 181

iQ700 speedMatic eco² 60

Артикул SX778D02TE

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§8 програм: "Автоматична" 35-45 °C, "Автоматична 45-65 °C",
§§ "Автоматична 65-75 °C", "Супер 50 °C", "Нічна 50 °C", "Скло 40 °C", "Швидка 45 °C", "Попереднє ополіскування"
§§5 спеціальних опцій: Shine & Dry, intensiveZone, VarioSpeedPlus, "Половинне завантаження", HygienePlus,  6 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+++. Клас ефективності сушіння: A
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 234 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття 
за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,82 кВт-год
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2660 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9,5 літра
§§ Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0,6 кВт-год
§§Система aquaStop.  Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежно від забруднення)
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,5 ват / 0,5 ват
§§ Рівень шуму для програми “Нічна”: 40 дБ.  Рівень шуму: 42 дБ

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система сушіння Zeolith
§§openAssist - сенсор автоматичного відчинення дверцят
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§ Внутрішнє освітлення emotionLight. Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник; електроніка регенерації
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§Система захисту скла glassProtec
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації

Елементи 
управління

§§Металева сенсорна панель управління, що розташована на торці дверцят
§§Новий кольоровий TFT-дисплей з відображенням графічних символів та тексту
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§ Електронний годинник з відображенням реального часу
§§Програмування старту (1-24 год.) та індикатор ходу програми infoLight
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача 

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Система коробів varioFlex Pro із синіми маркерами на складаних елементах
§§ Третій короб varioDrawer Pro
§§Легке та плавне висування всіх трьох коробів завдяки новим телескопічним напрямним
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 8 - у нижньому
§§Дві полички для чашок у верхньому коробі
§§2 відкидні полички для чашок та фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір дисплея – чорний, колір тексту - білий. Колір світлодіодних індикаторів: синій

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

n 86,5 x 59,8 x 55 см

iQ700 speedMatic eco² 60

Артикул SX678X03TE

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§8 програм: Автоматична 35-45 °C, Автоматична 45-65 °C, Автоматична 65-75 °C, Економічна 50 °C, Нічна 50 °C, Скло 40 °C, Швидка 45 °C, 
Попереднє ополіскування
§§5 спеціальних функцій: Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження", hygienePlus
§§6 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+++ -10%
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,73 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 7,5 літри
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт); рівень шуму для програми “Нічна”: 42 дБ(A) при 1 пВт
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 6 літрів (залежить від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система сушіння Zeolith
§§Система заощадження води Water management
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§ Внутрішнє освітлення emotionLight
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Металева сенсорна панель управління на торці дверцят
§§Новий кольоровий текстово-символьний TFT-дисплей; електронний годинник
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикація ходу програми та залишкового часу timeLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Система коробів varioFlex Pro із синіми маркерами на складаних елементах; третій короб varioDrawer Pro
§§Короби XXL сріблястого кольору
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 8 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір дисплея – чорний, колір тексту - білий
§§Колір світлодіодних індикаторів: синій

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§86,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини Посудомийні машини

Висота
приладу

м

Висота
приладу

м

Поперемінна
подача води

Поперемінна
подача води

Технологія
Zeolith®

Технологія
Zeolith®

+

varioSpeed Plus

+

varioSpeed Plus

+

varioSpeed Plus

Дуже тихо

42 дб

Дуже тихо

44 дб

iQdriveДвигун iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Споживання
води

7,5 л
Клас
сушіння

Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Клас енерго-
споживання

Споживання
енергії

Новий
TFT-дисплей

Новий
TFT-дисплей

Теплообмінник Теплообмінник

Короби
varioFlex Pro varioDrawer Pro 

40 дБ

Нічна

42 дБ

Нічна
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iQ700 speedMatic eco² 60

Артикул SN678X03TE

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§8 програм: Автоматична 35-45 °C, Автоматична 45-65 °C, Автоматична 65-75 °C, Економічна 50 °C, Нічна 50 °C, Скло 40 °C, Швидка 45 °C, 
Попереднє ополіскування
§§5 спеціальних функцій: Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження", hygienePlus
§§6 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+++ -10%
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,73 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 7,5 літри
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт); рівень шуму для програми “Нічна”: 42 дБ(A) при 1 пВт
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 6 літрів (залежить від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система сушіння Zeolith
§§Система заощадження води Water management
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§ Внутрішнє освітлення emotionLight
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Металева сенсорна панель управління на торці дверцят
§§Новий кольоровий текстово-символьний TFT-дисплей; електронний годинник
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикація ходу програми та залишкового часу timeLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Система коробів varioFlex Pro із синіми маркерами на складаних елементах; третій короб varioDrawer Pro
§§Короби XXL сріблястого кольору
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 8 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір дисплея – чорний, колір тексту - білий
§§Колір світлодіодних індикаторів: синій

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

Поперемінна
подача води

Технологія
Zeolith®

+

varioSpeed Plus

Дуже тихо

44 дб

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Споживання
води

7,5 л
Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Споживання
енергії

Новий
TFT-дисплей

Теплообмінник

Короби
varioFlex Pro varioDrawer Pro 

42 дБ

Нічна

iQ700 speedMatic eco² 60

Артикул SN677X02TE

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§7 програм: "Автоматична 35-45°C", "Автоматична 45-65°C","Автоматична 65-75°C",  "Економічна 50°C", "Нічна 50°C", "Швидка 45°C", 
"Попереднє ополіскування"
§§4 спеціальні функції: intensiveZone, hygienePlus, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження"
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,93 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9,5 літри
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт); рівень шуму для програми “Нічна”: 42 дБ(A) при 1 пВт
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежить від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§Новий кольоровий TFT дисплей; електронний годинник
§§ Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикація ходу програми та залишкового часу timeLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 14 комплектів посуду
§§Система коробів varioFlex Pro із синіми маркерами на складаних елементах
§§ Третій короб varioDrawer Plus
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 6 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Кольори дисплея: чорний/білий/синій
§§Колір світлодіодних індикаторів: синій

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§86,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus

Дуже тихо

44 дб

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Клас
сушіння

Новий
TFT-дисплей

Теплообмінник

42 дБ

Нічна

29 хвилин

Клас енерго-
споживання

Короби
varioFlex Pro 

vario
Drawer
Plus
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iQ500 speedMatic eco² 60

     

Артикул SN65M042EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§5 програм: "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C, "Економічна 50 °C", "GLAS 40 °C", "Швидка 45 °C"
§§2 спеціальні опції: Shine & Dry, VarioSpeedPlus
§§5 температурних режимів 

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+++ -10%; ще на 10% економніше; клас ефективності сушіння: A
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 211 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття за 
умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. 
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,73 кВт-год; Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9,5 л
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,1 ват / 0,1 ват
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2660 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. 
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш 
ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання. Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C" за умов підключення до гарячої води: 0,6 кВт-год
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежно від забруднення)
§§ Тривалість режиму очікування: 0 хв.
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)
§§ Рівень шуму: 44 дБ 

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система сушіння Zeolith
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist. Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§ Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
§§Спеціальний тримач для келихів у комплекті
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§ Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Короби varioFlex
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§2 складані решітки для тарілок, поличка для столових приборів, 2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі
§§4 складані решітки для тарілок, кошик Vario для столових приборів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§  81,5 x 59,8 x 55 см

iQdriveДвигун

Посудомийні машини

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus

Дуже тихо

44 дб

Теплообмінник
Автоматична
програма

Клас
сушіння

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Shine & Dry
Споживання
енергії

Технологія 
Zeolith®

Короби
varioFlex Plus Клас енерго-

споживання

rackMatic

iQ500 speedMatic 60

Артикул SN66N097EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Делікатна 40°C", "turboSpeed 20 хв.", "Попереднє 
ополіскування"
§§4 спеціальні функції: intensiveZone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
§§6 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,92 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 6 літрів
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 5 літрів (залежить від забрудення)
§§ Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система заощадження води Water management
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води
§§ Електроніка регенерації
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§ Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Короби varioFlexPlus
§§ Третій короб varioDrawer Plus
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§6 складаних решіток для тарілок у верхньому коробі та 8 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus Дуже тихо

44 дб

Теплообмінник iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Споживання
води

6 л
20 хв.

turboSpeed 

Додаткова
фаза сушіння

vario
Drawer
Plus

Короби
varioFlex Plus 
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iQ500 speedMatic 60

Артикул SN64M080EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§4 програми: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C"
§§2 спеціальні функції: varioSpeed, "Половинне завантаження"
§§4 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,93 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 10 літрів
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 8 літрів (залежить від забрудення)
§§ Рівень шуму: 46 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§ Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§ Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§ Завантаження: 14 комплектів посуду
§§Короби varioFlex
§§ Третій короб varioDrawer
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§ Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§Насадка для миття дек

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

Поперемінна
подача води

varioSpeed
Дуже тихо

46 дб

Теплообмінник iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

29 хвилин

Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Короби
varioFlex 

Споживання
води

10 л
varioDrawer
Plus

vario
Drawer

iQ500 speedMatic 60

  

Артикул SN65L084EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§5 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§2 спеціальні функції: varioSpeed, "Половинне завантаження"
§§4 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,92 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 10 літрів
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
§§Тривалість режиму очікування: 0 хв.
§§Рівень шуму: 46 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь/полінокс
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (1-24 год.)

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Короби varioFlex
§§Третій короб varioDrawer
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі та 4 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

Поперемінна
подача води

varioSpeed
Дуже тихо

46 дб

Теплообмінник iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

29 хвилин

Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Короби
varioFlex 

Споживання
води

10 л
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iQ300 speedMatic 60

Артикул SN65E011EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§5 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§1 спеціальна функція: varioSpeed
§§4 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 1,03 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 12 літрів
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 195 хв.
§§Тривалість режиму очікування: 0 хв.
§§Рівень шуму: 48 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§Світлодіодна індикація ходу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (3, 6 чи 9 год.)

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 13 комплектів посуду
§§Короби vario
§§Короби XXL сріблястого кольору
§§Верхній короб, що переставляється за висотою
§§2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
§§Поличка для столових приборів у верхньому коробі
§§Кошик для столових приборів у нижньому коробі
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 59,8 x 55 см

Посудомийні машини

varioSpeed
Дуже тихо

48 дб

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

29 хвилин

Клас
сушіння

Клас енерго-
споживання

Короби
vario 

Споживання
води

12 л
Поперемінна
подача води
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Посудомийні машини Посудомийні машини
iQ500 speedMatic 45

Артикул SR56T596EU

Тип приладу §§ Інтегровувана посудомийна машина; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: "Автоматична 65-75°C", "Автоматична 45-65°C", "Автоматична 35-45°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє 
ополіскування"
§§4 спеціальні функції: intensiveZone, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження", hygienePlus
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,75 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9 літрів
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 185 хв.
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)
§§Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт)
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежить від забрудення)
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування панелі управління)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Внутрішнє освітлення emotionLight
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми (хв.)
§§ Індикація завершення програми
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду     

§§Завантаження: 10 комплектів посуду
§§Короби varioFlexPlus; третій короб varioDrawer
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§3 складані решітки для тарілок у верхньому коробі та 4 у нижньому
§§Поличка для чашок у верхньому коробі
§§Відкидні полички для чашок та фіксатор для високих келихів у нижньому коробі
§§Насадка для миття дек

Дизайн §§Кольори дисплея: синій, білий

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 44,8 x 57,3 см

iQ300 speedMatic 45

Артикул SR55E503EU

Тип приладу §§ Інтегровувана посудомийна машина; нержавіюча сталь

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§5 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§2 спеціальні опції: varioSpeed, "Половинне завантаження"
§§4 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні прилади, клас A - найбільш ефективні 
прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,78 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9 літрів
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 220 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття 
за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень енергоспоживання 
залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2520 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є найбільш 
ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§ Тривалість програми "Економічна 50°C": 170 хв.
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежно від забруднення)
§§Система aquaStop
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані / режимі очікування: 0,1 ват / 0,1 ват
§§ Рівень шуму: 46 дБ 

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§ Теплообмінник
§§ Технологія поперемінної подачі води, електроніка регенерації
§§Система захисту скла glassProtec
§§ Регулювання висоти задньої ніжки з фронту
§§ Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми (хв.)
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача
§§Поворотний перемикач з інтегрованою кнопкою старт

Короби для 
посуду     

§§ Завантаження: 9 комплектів посуду
§§Короби vario
§§Короби vario, Короби XXL сріблястого кольору
§§2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
§§Поличка для чашок у верхньому коробі

Дизайн §§Кольори дисплея: синій, білий

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5 x 44,8 x 57,3 см

Клас енерго-
споживання

Теплообмінник

Теплообмінник
Клас
сушіння

Клас
сушіння

iQdriveДвигун iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Автоматична
програма

Ширина
приладу

м

Ширина
приладу

м

29 хвилин 29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus

+

varioSpeed Plus
Споживання
води

9 л
Споживання
води

9 л

Дуже тихо

44 дб

Дуже тихо

46 дб

Короби
varioFlex Plus 

Короби
varioFlex Plus Клас енерго-

споживання
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Посудомийні машини
iQ500 speedMatic 45

Артикул SR66T096EU 

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§6 програм: "Автоматична 65-75°C", "Автоматична 45-65°C", "Автоматична 35-45°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє 
ополіскування"
§§4 спеціальні функції: intensiveZone, varioSpeedPlus, "Половинне завантаження", hygienePlus
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A++
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,75 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9 літрів
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 185 хв.
§§Рівень шуму: 44 дБ (при 1 пВт)
§§Повністю вбудовуваний прилад
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежить від забрудення)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Внутрішнє освітлення emotionLight
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикація ходу програми та залишкового часу timeLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 10 комплектів посуду
§§Короби varioFlexPlus; третій короб varioDrawer
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§3 складані решітки для тарілок у верхньому коробі та 4 у нижньому
§§Поличка для чашок у верхньому коробі
§§Відкидні полички для чашок та фіксатор для високих келихів у нижньому коробі
§§Насадка для миття дек

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червони

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§  81,5x44,8x55 см

Клас енерго-
споживання Дуже тихо

44 дб

Теплообмінник

Клас
сушіння

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Ширина
приладу

м

29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

+

varioSpeed Plus
Споживання
води

9 л
Короби
varioFlex Plus 

Посудомийні машини
iQ500 speedMatic 45

Артикул SR65M090EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§5 програм: "Інтенсивна 70 °C", "Автоматична 45-65 °C, "Економічна 50 °C", "GLAS 40 °C", "Швидка 45 °C"
§§3 спеціальні опції: intensiveZone, VarioSpeedPlus, "Половинне завантаження"
§§5 температурних режимів

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+; клас ефективності сушіння: A
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,84 кВт-год
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 237 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів 
миття за умов використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. 
Точний рівень енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9 літрів
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2520 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. 
Точний рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання, тривалість програми: 185 хв.
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежно від забруднення)
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят), система aquaStop
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,1 ват / 0,1 ват
§§ Рівень шуму: 46 дБ 

Технологіч-
не осна-
щення

§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник, електроніка регенерації
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь; металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари
§§Система захисту скла glassProtec
§§ Регулювання висоти задньої ніжки з фронту

Елементи 
управління

§§Панель управління розташована на торці дверцят
§§Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі та ополіскувача

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 10 комплектів посуду
§§Короби varioFlexPlus, третій короб VarioDrawer
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§3 складані решітки для тарілок у верхньому коробі та 4 у нижньому
§§Поличка для чашок у верхньому коробі
§§Спеціальний тримач для келихів у комплекті
§§Відкидні полички для чашок та фіксатор для високих келихів у нижньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5x44,8x55 см

Клас енерго-
споживання Дуже тихо

46 дб

Теплообмінник

Клас
сушіння

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Ширина
приладу

м

29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

Короби
varioFlex 

Споживання
води

9 л

+

varioSpeed Plus

vario
Drawer rackMatic



194 195

Посудомийні машини
iQ500 speedMatic 45

Артикул SR65M031EU 

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§5 програм: "Інтенсивна 70°C", "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§2 спеціальні функції: varioSpeed, "Половинне завантаження"
§§4 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,78 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 8 літрів
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 170 хв.
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Споживання води для програми "Автоматична 45-65°C": від 7 літрів (залежить від забрудення)
§§Рівень шуму: 46 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§ Індикатор ходу програми infoLight
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача
§§Панель управління розташована на торці дверцят

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 9 комплектів посуду
§§Короби varioFlex
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
§§2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
§§Поличка для столових приборів у верхньому коробі
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5x44,8x55 см

Клас енерго-
споживання Дуже тихо

45 дб

Теплообмінник

Клас
сушіння

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Ширина
приладу

м

29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

Короби
varioFlex 

Споживання
води

8 л
varioSpeed

iQ500 speedMatic 45

Артикул SR64M030EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§4 програми: "Автоматична 45-65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§2 спеціальні функції: varioSpeed, "Половинне завантаження"
§§3 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,78 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9 літрів
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 170 хв.
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 2520 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,1 Вт / 0,1 Вт
§§Рівень шуму: 48 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop
§§Функція "Блокування від дітей" (блокування дверцят)

Технологіч-
не осна-
щення

§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Двигун iQdrive
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Теплообмінник
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Електронна індикація залишкового часу програми
§§Акустичний сигнал завершення програми
§§Програмування старту (1-24 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача
§§Панель управління розташована на торці дверцят

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 9 комплектів посуду
§§Короби varioFlex
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі та 2 у нижньому
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§  81,5x44,8x55 см

Клас енерго-
споживання Дуже тихо

48 дб

Теплообмінник
Клас
сушіння

iQdriveДвигун
Автоматична
програма

Ширина
приладу

м

29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

Короби
varioFlex 

Споживання
води

9 л

Посудомийні машини

varioSpeed
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Посудомийні машини
iQ300 speedMatic 45

Артикул SR64E030EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§Програми та спеціальні функції
§§4 програми: "Інтенсивна 70°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C", "Попереднє ополіскування"
§§1 спеціальна функція: varioSpeed
§§3 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A+
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,78 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 9 літрів
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 170 хв.
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 220 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття за умови використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень 
енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Рівень шуму: 48 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop

Технологіч-
не осна-
щення

§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Датчик контролю чистоти води aquaSensor, сенсор завантаження
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Двигун iQdrive
§§Теплообмінник
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Акустичний сигнал завершення програми
§§Програмування старту (3, 6 чи 9 год.)
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача
§§Панель управління розташована на торці дверцят

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 9 комплектів посуду
§§Короби varioFlex
§§Короби XXL сріблястого кольору з ручками
§§Верхній короб, що переставляється за висотою, з 3-рівневою системою rackMatic
§§2 складані решітки для тарілок у верхньому коробі
§§2 складані решітки для тарілок у нижньому коробі
§§2 відкидні полички для чашок у верхньому коробі

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5x44,8x55 см

Клас енерго-
споживання Дуже тихо

45 дб

Теплообмінник

Клас
сушіння

iQdriveДвигун

Ширина
приладу

м

29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

Короби
varioFlex 

Споживання
води

9 л
varioSpeed

Посудомийні машини
iQ100 speedMatic 45

Артикул SR64E000EU

Тип приладу §§Повністю вбудовуваний прилад

Програми 
та спеціаль-
ні функції

§§4 програми: "Інтенсивна 70°C", "Нормальна 65°C", "Економічна 50°C", "Швидка 45°C"
§§3 температурні режими

Турбота про 
навколиш-
нє сере-
довище та 
безпека

§§Клас енергоспоживання: A
§§Клас ефективності сушіння: A (шкала від A до G, в якій клас G - найменш ефективні, клас A - найбільш ефективні прилади)
§§Споживання електроенергії для програми "Економічна 50°C": 0,88 кВт-год
§§Споживання води для програми "Економічна 50°C": 13 літрів
§§Споживання електроенергії для програми “Економічна 50°C”: 249 кВт-год на рік у розрахунку на 280 стандартних 
циклів миття за умови використання холодної води та режимів миття зі зниженим енергоспоживанням. Точний рівень 
енергоспоживання залежить від того, як саме використовується прилад.
§§Тривалість програми "Економічна 50°C": 170 хв.
§§Споживання води для програми " Економічна 50°C": 3640 літрів на рік у розрахунку на 280 стандартних циклів миття. Точний 
рівень споживання води залежить від того, як саме використовується прилад.
§§ Інформація стосовно програми " Економічна 50°C": ця програма підходить для миття помірно забрудненого посуду та є 
найбільш ефективною програмою з точки зору енерго- та водоспоживання
§§Споживання електроенергії у вимкненому стані/режимі очікування: 0,1 Вт / 0,1 Вт
§§Рівень шуму: 52 дБ (при 1 пВт)
§§Система aquaStop

Технологіч-
не осна-
щення

§§Два коромисла duoPower у верхньому коробі
§§ Гідравлічна система speedMatic
§§Система рівномірного розчинення миючого засобу dosageAssist
§§Автоматична система визначення виду миючого засобу
§§Двигун iQdrive
§§Сенсор завантаження
§§Технологія поперемінної подачі води
§§Електроніка регенерації
§§Трирівнева самоочищувана система фільтрації
§§Матеріал внутрішньої камери: нержавіюча сталь
§§Система servoLock для "м'якого" відкривання/закривання дверцят
§§Система захисту скла glassProtec
§§Можливість регулювання висоти задньої ніжки зі сторони фронту приладу
§§Металева пластина для захисту нижньої поверхні стільниці від пари

Елементи 
управління

§§Акустичний сигнал завершення програми
§§Електронна індикація наявності солі
§§Електронна індикація наявності ополіскувача
§§Панель управління розташована на торці дверцят

Короби для 
посуду

§§Завантаження: 9 комплектів посуду
§§Короби vario
§§Поличка для чашок у верхньому коробі
§§Кошик Vario для столових приборів

Дизайн §§Колір світлодіодних індикаторів: червоний

Розміри 
приладу 
(ВхШхГ):

§§81,5x44,8x55 см

Клас енерго-
споживання Дуже тихо

52 дб

Клас
сушіння iQdriveДвигун

Ширина
приладу

м

29 хвилин
Автоматичне
розпізнавання
миючого засобу

Поперемінна
подача води

Короби
vario 
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Аксесуари для посудомийних машин
Аксесуари від Siemens: ще більше зручності, ще більше комфорту. 

Назва аксесуару Артикул Опис Сумісність

Подовжувач системи 
aquaStop 

SZ72010 Чудово підійде для посудомийних машин, оснащених системою захисту 
від протікання води aquaStop, що встановлені на певній відстані від 
системи водопостачання. Цей аксесуар дає можливість встановити 
посудомийну машину там, де зручно Вам.

Усі моделі 
вбудовуваних та 
інтегровуваних 
посудомийних 
машин

Тримач для келихів SZ73300 Келихи для вина та фужери для шампанського можна мити в 
посудомийній машині разом з іншим посудом: завдяки новому 
тримачу для келихів від Siemens. Спеціальні фіксатори тримача 
можуть вмістити до чотирьох келихів, нижній короб машини – до 
чотирьох тримачів, що у сумі дає можливість одночасно вимити до 16 
келихів або фужерів, не турбуючись про їх безпеку.

Усі моделі 
вбудовуваних та 
інтегровуваних 
посудомийних 
машин, крім 
моделі 
SR64E00EU

Тримач для пляшок

SZ73000

Цей тримач, що може встановлюватись у 
нижньому коробі будь-якої посудомийної  
машини  Siemens, дозволить вимити пляшки 
та вази, не хвилюючись за них.

Наведене приладдя 
входить до набору 
аксесуарів для 
посудомийних машин 
SZ 73000.

Усі моделі 
вбудовуваних та 
інтегровуваних 
посудомийних 
машин 
завширшки 
45 см та модель 
SN65L084EU 
завширшки 
45 см та модель 
SN65L084EUНасадка для миття дек Спеціальна розробка інженерів Siemens: щоб 

вимити дека, жиропоглинаючі фільтри витяжки 
чи інше об’ємне кухонне приладдя, Вам 
потрібно лише зняти верхній короб та 
встановити цю насадку на отвір подачі води.

Додатковий кошик для 
столових приборів 

Цей невеличкий кошик надійно фіксує столові 
прибори під час миття, а завдяки своєму 
розміру може легко підвішуватись на боковій 
стінці верхнього короба.

Тримач для невеликого 
приладдя

Невелике та легке приладдя з пластику, 
наприклад, кришки чи стакани, під час миття 
можуть зміщуватись під дією струменя води. 
Нові тримачі, що встановлюються на 
верхньому коробі, гарантують надійну 
фіксацію такого приладдя.
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Схеми вбудовування духових шаф

Схеми вбудовування

малих

г

д

г

HB43GT540E

HM678G4S1 
HS658GXS1 
HM676G0S1 
HM636GNS1 
HS636GDS1 
HM633GNS1 
HB676G0S1 
HB676GBW1 
HB656GHS1 
HB634GHS1 
HB636GBS1 
HB633GHS1 
HB633GNS1 
HB633GNW1 
HB23GB540 
HB23AT520 
HB23AB520 Розміри в мм

Розміри в мм

Схеми вбудовування компактних приладів

Схеми вбудовування

CM678G4S1 
CM678G4W1 
CS656GBS1 
CS656GBW1 
CM636GBS1 
CB675GBS1 Розміри в мм

Увага! Вбудовування компактної духової шафи з мікрохвильовим режимом або мікрохвильової печі безпосередньо над 
пароваркою, компактною духовою шафою-пароваркою або посудомийною машиною неможливе.

HV331ABS0
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Схеми вбудовування компактних приладів

Схеми вбудовування кавомашин

Схеми вбудовування

BE634LGS1
BE634RGS1
BF634LGS1
BF634LGW1
BF634RGS1
BF634RGW1

CT636LES1
CT636LEW1

Розміри в мм

Розміри в мм

Увага! Вбудовування компактної духової шафи з мікрохвильовим режимом або мікрохвильової печі безпосередньо над 
пароваркою, компактною духовою шафою-пароваркою або посудомийною машиною неможливе.

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

Необхідно передбачити
відповідний простір для вентиляції.

Необхідно передбачити
відповідний простір для вентиляції.

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

Схеми вбудовування  індукційних варильних поверхонь

Схеми вбудовування

EH675MB17E
EH675MV17E
EH675MN27E
EH679MB17E

Для усіх представлених моделей

EH651FE17E

EH975ME11E

EH601ME21E

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

EH975SZ17E
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Схеми вбудовування електричних варильних поверхонь 

Схеми вбудовування

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

ніші

з монтажу духових шафдив. інструкцію

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

Розміри в мм

Розміри в мм

ET975SV11D

ET601FN17

ET875SC11D

ET651FF17E

ET675MD11D

ET645NN17

Розміри в мм

Схеми вбудовування газових варильних поверхонь

Схеми вбудовування

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

Розміри в мм

EC645HB90E
EC645PB90E
EC645PT90E

ER626PB70E
ER626PF70E

ER726RF71E
ER726RB71E

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

Розміри в мм
EC745RB90E
EC745RT90E

EB6B5PB60

ER926SB70E EB615PB90E



206 207

Схеми вбудовування Схеми вбудовування
Схеми вбудовування варильних поверхонь Domino

Для встановлення двох варильних 
поверхонь Domino поряд з повнорозмір-
ною варильною поверхнею необхідні 
два монтажні комплекти (HZ394301).

Для встановлення однієї варильної 
поверхні Domino поряд з повнорозмір-
ною варильною поверхнею необхідний 
один монтажний комплект (HZ394301).

Для встановлення двох або більше 
варильних поверхонь Domino поряд 
одна з одною необхідні один або більше 
монтажних комплектів (HZ394301): один 
комплект для двох приладів, два для 
трьох і т.д.

Для встановлення двох або більше 
варильних поверхонь Domino поряд 
одна з одною необхідні один або 
більше монтажних комплектів 
(HZ394301): один комплект для двох 
приладів, два для трьох і т.д.

Для усіх представлених моделей

Для встановлення двох або більше 
варильних поверхонь Domino поряд 
одна з одною необхідні один або більше 
монтажних комплектів (HZ394301): один 
комплект для двох приладів, два для 
трьох і т.д.

Розмір ніші (Х) залежно від комбінації
див. таблицю:Розміри в мм

Схеми вбудовування варильних поверхонь Domino        

див. інструкцію

ніші

з монтажу духових шаф

ніші

ніші

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

ніші

див. інструкцію
з монтажу духових шаф

ніші

з монтажу духових шаф
див. інструкцію

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

EH375MV17E
EH375ME11E

ER326AB70E

ET375MU11E

ET475MY11E

ER326BB70E

ET375GF11E

ET475MU11E

ET375GF11E

та ніші
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Схеми вбудовування
Схеми вбудовування острівних витяжок

Схеми вбудовування

* від верхньої
  крайки решітки для посуду

*від верхньої 
крайки 
решітки для 
посуду

кроком у

Рециркуляція

*від верхньої 
крайки 
решітки для 
посуду

кроком у

Розміри в мм

Розміри в мм

LF21BA552

LF91BB552 Розміри в ммРозміри в ммLF457CA60 LF457CA60

Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу

Розміри в ммLC98KA570

* від верхньої
  крайки решітки
  для посуду

Робота у режимі рециркуляції можлива
без використання вентиляційних каналів

* від верхньої крайки
  решітки для посуду

*від верхньої 
крайки 
решітки для 
посуду

* від верхньої
  крайки решітки
  для посуду

Робота у режимі рециркуляції можлива
без використання вентиляційних каналів

Розміри в мм

Розміри в мм

LC98KA671

LC86KA670
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Схеми вбудовування
Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу        Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу        

Схеми вбудовування

Отвір для
вентиляційного каналу

Рециркуляція

Розміри в ммLC968BA90 Розміри в ммLC98BA572

Розміри в ммLC98KA572Розміри в ммLC67BF532
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Схеми вбудовування

Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу        

(2) Рециркуляція
(3) Для роботи у режимі відведення
      повітря даний елемент слід встановити
      вентиляційною решіткою донизу

конструкцію приладу
*від верхньої 
крайки 
решітки для 
посуду

Отвір для
   вентиляційного каналу

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

(2) Рециркуляція
(3) Для роботи у режимі відведення
      повітря даний елемент слід встановити
      вентиляційною решіткою донизу

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

Отвір для
   вентиляційного каналу

конструкцію приладу.

Розміри в мм

LC98GA542  
LC97GA532 
LC68GA542  
LC67GA532

Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу

Схеми вбудовування

(2) Рециркуляція
(3) Для роботи у режимі відведення
      повітря даний елемент слід встановити
      вентиляційною решіткою донизу * від верхньої

   крайки решітки для посуду

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

Отвір для
   вентиляційного каналу

Розміри в ммLC98BE542

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

Отвір для
   вентиляційного каналу

(2) Рециркуляція
(3) Для роботи у режимі відведення
      повітря даний елемент слід встановити
      вентиляційною решіткою донизу

Розміри в ммLC97BE532

Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу        

Розміри в ммLF21BA582
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Схеми вбудовування витяжок для настінного монтажу        

Схеми вбудовування

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

Отвір для 
вентиляцій-
ного каналу

(2) Рециркуляція
(3) Для роботи у режимі відведення
      повітря даний елемент слід встановити
      вентиляційною решіткою донизу

(2) Рециркуляція
(3) Для роботи у режимі відведення
      повітря даний елемент слід встановити
      вентиляційною решіткою донизу

* від верхньої
   крайки решітки для посуду

Отвір для
   вентиляційного каналу

Розміри в мм

Розміри в мм

LC68BE542

LC67BE532

Схеми вбудовування телескопі чних витяжок

Схеми вбудовування

Розміри в мм

Розміри в мм

LI48632

LI28030
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Схеми вбудовування приладів для охолодження та заморожування продуктів

Схеми вбудовування

Вентиляційний
отвір, мін. 200 см2

Розміри в мм

Розміри в мм

Розміри в мм

GI38NP60

KI27FP60
GI25NP60

KI86NAD30
KI85NAF30
KI86SAF30
KI87SAF30
KI39FP60 
KI42FP60

KI82LAF30

Вбудовувані холодильна та морозильна шафи. Преміальний модельний ряд coolConzept

Вбудовувані холодильники з нижньою морозильною камерою

Вбудовувана холодильна шафа з інтегрованою морозильною камерою

Схеми вбудовування приладів для охолодження та заморожування продуктів

Схеми вбудовування

Вентиляційний
отвір, мін. 200 см2

цоколю

(м
ак

с.
)

(м
ак

с.
)

Розміри меблевого фронту
дверцят вказано з розрахунку
на 4 мм зазору. При іншій ширині
зазору (макс. 14 мм) меблевий фронт
слід обрізати відповідним чином.

Точка підключення
приладу до системи
водопостачання
(за потреби)

Значення товщини залежить
вид типу фронтальної панелі,
що використовується.
На зображенні вказане значення
для дверцят з металевою декоративно
панеллю (аксесуар).

Розміри в мм

Розміри в мм

KI38VX20

CI36BP01

Вбудовуваний холодильник з нижньою морозильною камерою   

"Вбудовуваний холодильник типу FrenchDoor. Преміальний модельний ряд a-Cool"
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Схеми вбудовування приладів для охолодження та заморожування продуктів 

Схеми вбудовування прально-сушильної машини

Схеми вбудовування

*Включаючи товщину
фронтальної панелі.
На зображенні вказане
значення для дверцят
з металевою декоративною
панеллю (аксесуар).
** В залежності від цоколю

*Включаючи товщину
фронтальної панелі.
На зображенні вказане
значення для дверцят
з металевою декоративною
панеллю (аксесуар).
** В залежності від цоколю

цоколю

цоколю

Значення товщини залежить
вид типу фронтальної панелі,
що використовується.
На зображенні вказане
значення для дверцят
з металевою декоративною
панеллю (аксесуар).

Значення товщини залежить
вид типу фронтальної панелі,
що використовується.
На зображенні вказане
значення для дверцят
з металевою декоративною
панеллю (аксесуар).

Розміри в мм
Розміри в ммCI24RP01

FI24DP32

WK14D540EU

CI30RP01

"Вбудовувана холодильна шафа. Преміальний модельний ряд a-Cool"

Схеми вбудовування посудомийних машин

Схеми вбудовування

Корисна інформація щодо припустимого навантаження на пружини дверцят

Прилади серії SR... (посудомийні машини завширшки 45 см) 
- Пружини повністю вбудовуваних посудомийних машин у стандартній конфігурації витримують меблевий фронт вагою до 2,5-7,5 кг. Посилені пружини, що 
замовляються у сервісному центрі, дозволяють збільшити максимально припустиму вагу до 11,5 кг.

- Пружини інтегровуваних посудомийних машин у стандартній конфігурації витримують меблевий фронт вагою до 2,5-6,5 кг. Посилені пружини, що 
замовляються у сервісному центрі, дозволяють збільшити максимально припустиму вагу до 11,5 кг. 
 
Прилади серії SN... / SX... (посудомийні машини завширшки 60 см) 
- Пружини повністю вбудовуваних посудомийних машин заввишки 86,5 см у стандартній конфігурації витримують меблевий фронт вагою до 3,0-10,0 кг. 
Посилені пружини для приладів з рінем шуму під час роботи ≥ 40 дБ, що замовляються у сервісному центрі, дозволяють збільшити максимально припустиму 
вагу до 11,5 кг. Для приладів з рівнем шуму під час роботи ≤39 дБ посилені пружини не передбачені.

- Пружини інших посудомийних машин у стандартній конфігурації витримують меблевий фронт вагою до 2,5-8,5 кг. Посилені пружини, що замовляються у 
сервісному центрі, дозволяють збільшити максимально припустиму вагу до 11,5 кг.  
 
Загальні вказівки:

Заміна пружин може проводитись лише кваліфікованим співробітником сервісного центру. 
Вага меблевого фронту має розподілятись приблизно рівномірно.

Розміри в мм

Розміри в мм

SX6...

SX5...

SN6...

SN5...

SR6...

SR5...

Повністю вбудовувані посудомийні машини

Інтегровувані посудомийні машини

Прилад завширшки 60 см

Прилад завширшки 60 см

Прилад завширшки 60 см

Прилад завширшки 60 см

Прилад завширшки 45 см

Прилад завширшки 45 см

Розміри в мм Розміри в ммSX778D02TE SC76M540EU
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2013 р.

+ 2 додаткових роки гарантії при купівлі
у фірмових магазинах

прискіпливістю,

                 Все, починаючи від інструкції з експлуатації та закінчуючи ремонтом
приладу, ми виконуємо сумлінно та якісно. Адже ми дотримуємось своїх обіцянок
та пам'ятаємо про свої обов'язки перед Вами.

Ми впевнені у цьому, і тому надаємо

Можливість дозвонитися до сервісної служби засобами телефонного
зв'язку з першої спроби: 5,00 з 5,00 можливих балів

Загальна задаволеність рівнем отриманих сервісних послуг: 4,65 з 5,00
можливих балів
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Адреси та контактні дані сервісних центрів

ТОВ 
"Дойчелектросервіс"

Київ б-р Лепсе, 55
+38 (044) 364-14-63, 497-34-55, 
                 497-29-36, 497-36-19, 
                 408-66-60

ТОВ "Аматі-Сервіс" Київ
вул. Бориспільська, 9, 
корп. 57

+38 (044) 369 50 01, 369-50-30; 

ТОВ "Побуттех сервіс" Київ
вул. Нижній Вал, 33-Г, 
оф.27

38 (044) 425-19-89, 462-52-92, 462-50-05 
     (067) 238-30-99,

СЦ "GM-Сервіс" Київ вул. Сирецька, 9
+38 (044) 274-96-73, 274-96-74, 
                 274-96-76; 

СЦ "GM-Сервіс" Київ вул. Златопольська, 4
+38 (044) 274-96-73, 274-96-74, 
                 274-96-76; 

СЦ "Євросервіс" Бердичів вул. Леніна, 57 +38 (04143) 4-06-36; (067) 336-97-39

ТОВ 
"Дойчелектросервіс"

Біла Церква вул. Леваневського, 28А +38 (04563)3-32-95; 0-94-00;

ТОВ "Скормаг-Cервіс" Вінниця пр-т Юності, 16
+38 (0432) 46-43-93, 46-82-13, 
                   51-92-52, 51-92-54; 

ТОВ 
"Дойчелектросервіс"

Дніпропе-
тровськ

пр-т Кірова, 46-А +38 (056) 785-40-02; (067) 507-19-64

ТОВ "Торговий Дім 
"Побуттехніка"

Донецьк вул. Складська, 5-В +38 (062) 345-61-90;

СЦ "Техносервіс" Донецьк
вул. Павших комунарів, 
188

+38 (062) 349-24-75, 345-06-07, 
                 202-68-69, 345-06-07;

СЦ "НК-Центр" Євпаторія
вул. Інтернаціональна, 
146

+38 (0656) 92-90-90;

СЦ "Євросервіс" Житомир вул. Домбровського, 24 +38 (0412) 47-07-42, 44-64-92;

СЦ "Альфатехноцентр" Запоріжжя вул. Дзержинського, 83 +38 (0612) 12-03-03, 12-06-08;

ТОВ "Ремпобутсервіс" Запоріжжя вул. Правди, 50 +38 (061) 220-97-64, 212-54-90, 220-03-22; 

СЦ "Карпати-Сервіс"
Івано-
Франківськ

вул. Г.Хоткевича, 32
+38 (0342) 77-60-77, (066) 626-09-32, 
       (050) 805-74-62;  

СЦ "Екран" Ізмаїл вул. Бесарабська, 27 +38 (04841) 6-34-53; 2-22-37

СЦ "Меркурій" Керч вул. Пірогова, 1 +38 (06561) 2-13-73, 6-69-21 

ПП "Інек-Кремінь" Кременчук вул. Московська 55/1 +38 (0536) 65-31-32, 79-63-36, 79-60-65; 

СЦ "Європобуттех" Кіровоград вул. Чорновола, 1-В
+38 (0522) 27-28-40, (097) 543-10-13, 
       (093) 836-20-51;

ТОВ "АСЦ 
"Домтехсервіс""

Кривий Ріг вул. Тинка, 24 +38 (056) 409-42-70;

СЦ "Луганськ-Сервіс" Луганськ вул. Фрунзе, 136-Б +38 (0642) 49-54-50, 49-26-82, 49-44-17;

ПП "СЦ Сервіс-
Майстер"

Луцьк пр-т Перемоги, 24 +38 (0332) 78-56-25, 23-14-42, 78-56-24;

ПП "Екосервіс Льва" Львів вул. Винниченка, 30
+38 (032) 297-55-88, 297-55-57, 
                 239-92-75, (068) 510-65-10;

ТОВ "Маркет-Львів" Львів вул. Генерала Юнаківа, 9 +38 (032) 297-46-53, 233-62-61;

ПП фірма "Росімпекс" Львів вул. І.Шараневича, 28
+38 (032) 295-50-29, 239-51-52, 
                 295-50-28;

СЦ "Лотос" Маріуполь
б-р 50 річчя Жовтня, 
32/18

+38 (0629) 49-30-05, 49-30-06; 

ПП «СЦ Сервіс-
Майстер» Луцьк пр-т Перемоги, 24 +38 (0332) 78 56 25; 23 14 42; 78 56 24

ПП «Росімпекс» Львів вул. І. Шараневича, 28 +38 (032) 295 50 29; 239 51 52; 295 50 28

ПП «Екосервіс Льва» Львів вул. Винниченка, 30 +38 (032) 297 55 88; 297 55 57; 239 92 75;
(068) 510 65 10

ТОВ «Маркет-Львів» Львів вул. Генерала Юнаківа, 9 +38 (032) 297 46 53; 233 62 61

ТОВ «Волд Бест» Маріуполь вул. Варганова, 3 +38 (0629) 52 78 25; 41 63 62

СПД Воронін Є.В. Миколаїв вул. В. Морська, 30/1 38 (0512) 37-77-97; 35-97-99; 
     (093) 977-14-49;

ТОВ «Скормаг-Cервіс» Могилів-
Подільський вул. Покровська, 51а +38 (4337) 6 48 47;

  (067) 440 75 26
ТОВ 
«Дойчелектросервіс» Одеса вул. Льва Толстого, 32 +38 (048) 722 97 79; 771 25 38; 722 70 66

СП «Транс-Сервіс» Одеса вул. Новосельського, 64 +38 (048) 777 11 40; 784 56 26

СЦНВО 
«Промелектроніка» Полтава вул. Фрунзе, 66 +38 (0532) 61-56-21

ТОВ «Аматі-Сервіс» Полтава вул. Зеньківська, 21 +38 (0532) 69 09 46

ТОВ «Аматі-Сервіс» Прилуки вул. Київська, 371а +38 (04637) 5 39 82

ТОВ 
«Дойчелектросервіс» Рівне вул. Степана Бандери, 55 +38 (0362) 63 54 89; (094) 966 64 51;

(094) 966 64 52

ТОВ «Диадема» Севастополь вул. Пожарова, 26б +38 (0692) 55 56 43; 45 36 99

ПП ВКФ «Гарант» Сімферополь вул. Ларіонова, 38а (ВПТ) +38 (0652) 56 04 49; 56 04 46

ПП ВКФ «Гарант» Сімферополь вул. Трубаченка, 7 (МПТ) +38 (0652) 49 37 70

СВКП «Фактор-92» Суми  вул. Кондратьєва 
Герасима, 8 +38 (0542) 78 81 56; (050) 307 10 52

СЦ «Вектор-Сервіс» Тернопіль вул. О. Польового, 4а, к. 4 +38 (0352) 43 43 45

СПД Неткачов В. Ю. Тернопіль вул. Танцорова, 53 +38 (0352) 40 41 42; (067) 777 74 43;
(050) 649 64 01

ПП «Практика» Ужгород вул. Легоцького, 3 +38 (03122) 65 55 55; (050) 540 58 05

ТОВ «Транс-Сервіс» Харків вул. Іванова, 24 +38 (057) 758 85 63; 766 04 18; 714 24 72 

ТОВ «Ремонт і Сервіс» Херсон вул. Робоча, 66 +38 (0552) 48 50 00; 48 58 88

ТОВ «Прелюдія» Хмельницький пр-т Миру, 62а +38 (0382) 70 13 77; (050) 438 34 34;
(067) 349 02 62

ТОВ «Євразія-С» Черкаси вул. Одеська, 8 +38 (0472) 35-83-13

ТОВ «Фабрика 
побутового сервісу» Черкаси вул. Ільїна, 605 +38 (0472) 38 31 24; (098) 466 38 70

ТОВ «Лагрос ЛТД» Чернігів пр-т Миру, 180а +38 (0462) 72 48 72; 72 49 49; 25 99 39

ПП Грінчук В. В. Чернівці вул. Головна, 265 +38 (0372) 58 43 01

ПП Блошко Є. І. Чернівці вул. Л. Кобилиці, 105
+38 (0372) 55 48 69; 90 13 11;

(050) 434 55 29;
(094) 991-33-11 

ТОВ «АВІ-Електронікс» Ялта вул. Жадановського, 3 +38 (0654) 34 31 60; 34 30 51; 23 14 18



Фірма-виробник залишає за собою право на внесення 
змін у конструкцію, дизайн та комплектацію виробів.
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