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Dokonce i skvělá varná deska            
může být ještě lepší.
Objevte nový rozměr vaření: Siemens inductionAir spojuje nejvyšší standardy varné 
desky s revolučním integrovaným odsavačem par.

Siemens. Seznamte se s budoucností.



Objevte začátek nových možností. Svoboda není jen abstraktním pojmem ukrytým kdesi v nedohlednu. Najdeme jí spíše tam, kde chceme, aby byla.   
A dává nám více možností než kdy předtím, existuje mnoho jejích podob, na každý den jiná: ať už jde o výběr místa 
pro relaxaci, zážitky nebo plánování vlastní kuchyně. Perfektní volba není vždy snadná. A někdy ani není nutná. Pokud 
se nemůžete rozhodnout pro jednu věc, můžete ji jednoduše zkombinovat s jinou a vytvořit něco ještě lepšího: něco 
osobního.

A to je ta největší svoboda ze všech. Nová technologie Siemens inductionAir přináší takový pocit do vašeho domova. 
Spojuje to nejlepší ze dvou světů: vynikající varnou deskou a špičkové integrované odsávání par. Je to kombinace, 
která zaručí více možností přímo ve vaší kuchyni.
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Systém Siemens inductionAir kombinuje dva špičkové spotřebiče: varnou desku s funkcí flexIndukce a nový revoluční 
odsavač par integrovaný do desky. Díky této prostorově úsporné koncepci si můžete vychutnat více svobody při vaření
a vytvořit si kuchyň podle svých vlastních představ.

Působivý design.

Design nového systému inductionAir odráží současný   
koncept moderních kuchyní: varná deska a ventilace jsou  
spojeny do jednoho spotřebiče, který je velmi promyšlený 
a vizuálně podmanivý. 

Navrženo pro úsporu prostoru.

Varná deska inductionAir se snadno instaluje a není příliš 
náročná na prostor uvnitř spodní skříňky vaší pracovní desky. 
Umožňuje také instalovat standardní zásuvky. Zachováte si 
tak potřebný úložný prostor pro nádobí a další kuchyňské 
potřeby.

Dokonalá souhra varné desky
a odsavače par. Inspirace pro vás.
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Varná deska s funkcí flexIndukce pozná, jak velká je nádoba, ve které vaříte, a přizpůsobí tomu velikost aktivní varné zóny. 
Pokud je prostor jedné části varné zóny překročen, jsou přidány další tak, aby byla nádoba vždy rovnoměrně zahřívána.

Přizpůsobí se vašim potřebám: flexIndukce.

Změňte výkon varné desky pouhým po-
hybem nádoby: powerMove Plus

powerMove Plus umožňuje rozdělení varné desky do 
třech různých zón. Přední část desky umožňuje vaření při 
nejvyšší teplotě, zadní část desky vám pomůže udržet 
teplotu již připraveného jídla. Jednotlivé zóny jsou 
jednoduše aktivovány pouhým pohybem nádobí po varné 
desce.

Ovládání pomocí vaší intuice: duální 
lightSlider

Ovládání dual lightSlider umožňuje snadno vybrat a spojit 
varné zóny na vaší indukční desce pomocí intuitivního 
nastavení. A když jej nepoužíváte, je zcela neviditelný.

Patří do vaší kuchyně.  
Přizpůsobí se vám.
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Postará se o průběh smažení.
fryingSensor Plus

Během smažení měří senzory varné desky aktuální teplotu 
pánve. Po dosažení požadované úrovně teploty dostane 
deska signál a udržuje ji konstatní. Vždy dosáhnete 
nejlepších výsledků, a to bez obav, že spálíte připravované 
jídlo. 

O jednu starost při vaření méně.
cookingSensor Plus

Již žádné přetečení. Stačí připojit senzor na stěnu hrnce
a ten pak komunikuje s varnou deskou. Dává jí signál, kdy je 
dosaženo požadované teploty a udržuje ji pak konstantní.

Posuňte vaši kuchyň  
na novou úroveň.
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Nejlepší přísada pro varnou 
desku: odsávání.

Posuňte svou kuchyň na novou vyšší 
úroveň. Automaticky.

Inovativní senzor climateControl měří množství páry a in-
tenzitu pachů z vaření a podle toho automaticky upravuje 
výkon odsávání.

Výkonný a tichý:
iQdrive motor

iQdrive motor si vždy skvěle poradí s odstraněním 
nepříjemných kuchyňských pachů. Díky své bezkartáčové 
technologii má motor mimořádně dlouhou životnost, je 
efektivní a tichý.
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Recirkulace

Odtah

HZ381500 
cleanAir modul

HZ381400 
modul pro odtah

Recirkulace

2.   Hloubka pracovní desky a plánování skříněk

Příklad instalace: kuchyňský ostrůvek

Příklad instalace: hloubka korpusu 560 mm

Příklad instalace: hloubka korpusu  450 mm
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1.   Volba typu odsávání - recirkulace nebo odtah
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*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

EX875LX34E indukční varná deska s integrovanou ventilací

DMOC 94 990,- Kč*

• fazetový design; šířka 80 cm

• flexInduction: deska s funkcí flexInduction pozná, jak velká je nádoba,ve které vaříte,   
 a přizpůsobí jí velikost varné zóny

• funkce powerMove Plus umožňuje intuitivní ovládání stupňů výkonu na varné desce pouhým  
 pohybem nádoby

• dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní ovládání varné desky

• iQdrive motor: zajistí vysoce účinné a tiché odvětrávání

• climateControl Senzor automaticky vyhodnocuje intenzitu par, tukových a pachových částic  
 a tomu přizpůsobí stupeň výkonu odsavače

• fryingSensor Plus s integrovaným pečícím senzorem pro všechny Flex zóny a 5 teplotní  
 rozmezí pro pečicí

• perfectCook Senzor ready: možnost dovybavit speciálním teplotním senzorem, který zajistí  
 precizní řízení teploty během procesu vaření v pěti teplotních úrovních

Odtah
Příklad instalace: kuchyňský ostrůvek

Příklad instalace: hloubka korpusu 560 mm

Příklad instalace: hloubka korpusu 450 mm

Standardní odtahové potrubí. Uvedené příklady musejí být upraveny podle skutečně použitého potrubí.

Veškeré černě zabarvené části jsou součástí dodávky.
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*Odtahové potrubí rozměru 220 x 90 mm není součástí dodávky

2.  inductionAir indukční sklokeramická varná deska
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Zákaznická linka: +420 251 095 588, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com

© 2017 BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známkce Siemens AG.

 
Vytisknuto 4/2017 v České republice. Tiskové chyby a změny vyhrazeny.
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Váš odborný prodejce, který vám nejem spolehlivě poradí 
při výběru spotřebičů Siemens: 


