
Program pro kuchyňská studia  

a specializované obchody s nábytkem. 

Seznamte se s budoucností.

Přehled vybraného 
sortimentu 2021.

Siemens domácí spotřebiče

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm KI86SADE0 Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm  KI87VVSE0

• spotřeba energie: 219 kWh/rok
• užitný objem celkem: 266 l
• objem chladicí části: 192 l
• objem mrazicí části: 74 l
• doba skladování při poruše: 32 hod.
• mrazicí kapacita: 7 kg/24 hod.
• hlučnost: 36 dB
•  1 přihrádka hyperFresh plus s regulací 

vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 
2× déle čerstvou

• LED osvětlení, alarm
• funkce superChlazení, superMrazení
•  freshSense – zaručí konstantní teplotu 

díky inteligentní senzor. technologii
• systém softClose, ploché panty

• spotřeba energie: 216 kWh/rok
• užitný objem celkem: 270 l
• objem chladicí části: 200 l
• objem mrazicí části: 70 l
• doba skladování při poruše: 26 hod.
• mrazicí kapacita: 3,2 kg/24 hod.
• hlučnost: 35 dB
• LED osvětlení
• funkce superMrazení
•  freshSense – zaručí konstantní teplotu 

díky inteligentní senzor. technologii
• pojezdy

 
softClosing
door  

LED osvětlení  
hyperFresh 
premium 0° C

 lowFrost  

LED osvětlení  superFreezingCena: 32 490 Kč* Cena: 23 490 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm  SN85EX56CE Plně vestavná myčka, 60 cm  SN63HX60CE

• kapacita: 14 sad nádobí
• třída spotřeby energie1): D
•  spotřeba energie2) / vody3): 85 kWh / 

9,5 litrů
• délka trvání programu4): 4:35 hod.
• hladina hluku: 42 dB (A) re 1 pW
•  třída hlučnosti: B • hladina hluku 

v Tichém programu: 39 dB (A) re 1 pW
• 8 mycích programů + 4 spec. funkce
• timeLight • systém košů flexComfort
• příborová zásuvka varioDrawer
• otevírání dveří openAssist
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5) • Home Connect
• výška: 81,5 cm

• kapacita: 14 sad nádobí
• třída spotřeby energie1): D
•  spotřeba energie2) / vody3): 85 kWh / 

9,5 litrů
• délka trvání programu4): 4:55 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• třída hlučnosti: B
• 6 mycích programů + 4 spec. funkce
• infoLight
• systém košů flex
• příborová zásuvka varioDrawer
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5)

• Home Connect
• výška: 81,5 cm

  

 openAssist

  

 
přborová
zásuvka varioCena: 30 490 Kč* Cena: 23 490 Kč*

Plně vestavná myčka, 60 cm  SN73HX48VE Plně vestavná myčka, 60 cm SN63HX42VE

• kapacita: 13 sad nádobí
• třída spotřeby energie1): E
•  spotřeba energie2) / vody3): 94 kWh / 

9,5 litrů
• délka trvání programu4): 3:45 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• třída hlučnosti: B
• 6 mycích programů + 4 spec. funkce
• infoLight • systém košů varioFlex
• příborová zásuvka varioDrawer
• varioSpeed Plus on demand
• varioPanty
• aquaStop® 5)

• Home Connect 
• výška: 81,5 cm

• kapacita: 13 sad nádobí
• třída spotřeby energie1): E
•  spotřeba energie2) / vody3): 94 kWh / 

9,5 litrů
• délka trvání programu4): 3:45 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• třída hlučnosti: B
• 6 mycích programů + 4 spec. funkce
• infoLight
• systém košů varioFlex
• příborová zásuvka varioDrawer
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5)

• Home Connect
• výška: 81,5 cm

přborová
zásuvka vario   

 varioPanty

infoLight   

 
přborová
zásuvka varioCena: 20 490 Kč* Cena: 18 490 Kč*

Plně vestavná myčka, 45 cm SR93EX28ME

1) Na stupnici třídy energetické účinnosti od A do G.
2) Spotřeba energie v kWh/100 mycích cyklů (v programu Eco).
3)  Spotřeba vody v litrech/mycí cyklus (v programu Eco). 
4) Doba trvání programu Eco.
5)  Záruční podmínky najdete na  

https://www.siemens-home.bsh-group.com/cz/zakaznicky-servis/
zaruka.

• kapacita: 10 sad nádobí
• třída spotřeby energie1): D
•  spotřeba energie2) / vody3): 67 kWh / 

9,5 litrů
• délka trvání programu4): 3:30 hod.
• hladina hluku: 44 dB (A) re 1 pW
• třída hlučnosti: B
• 6 mycích programů + 4 spec. funkce
• infoLight • systém košů varioFlex
• příborová zásuvka varioDrawer
• otevírání dveří openAssist
• varioPanty
• varioSpeed Plus on demand
• aquaStop® 5) • Home Connect
• výška: 81,5 cm

varioPanty   

 openAssist Cena: 21 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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activeClean®? bigBox?  
brilliantShine System?  
Technický slovníček Siemens.

activeClean®

activeClean®:  
automatický systém pro čištění bez námahy.
Díky systému activeClean® se vaše trouba čistí sama od sebe. Jedno-
duše odstraňte volné zbytky a ostatní udělá trouba sama. Stisknutím 
tlačítka se všechny zbytky z pečení a grilování při vysokých tep-
lotách promění v popel, který setřete vlhkým hadříkem. 

bakingSensor

bakingSensor: vynikající výsledky pečení díky automatickému 
režimu.
Inteligentní technologie snímačů automaticky řídí proces pečení, 
přičemž průběžně měří vlhkost vnitřního prostoru trouby. baking-
Sensor vás informuje, když je jídlo hotové, a skvěle se hodí například 
při pečení koláčů a chleba. Nyní stačí jen připravit těsto a vybrat 
vhodný program.

climaControl 
sensor

climaControl sensor: detekuje páru a pachy a automaticky upra-
vuje výkon ventilátoru.
Během vaření měří intenzitu páry a pachy a automaticky přizpůso-
buje potřebný výkon ventilátoru. Po ukončení vaření je spotřebič 
v provozu ještě 10 minut, než se úplně vypne. Vzduch v kuchyni 
zůstává čerstvý a vy se můžete soustředit na vaření.

combiInduction

combiInduction: rozšiřuje možnosti vaření na indukci.
Spojením dvou samostatných indukčních zón v jednu zónu zís-
káte optimální prostor pro velké pekáče a hrnce. A díky funkci 
powerMove, kterou aktivujete pouhým dotykem příslušného sen-
zoru, máte současně připraveny nejen dvě varné zóny pro různé 
použití – jednu pro vaření a druhou pro udržovaní teploty pokrmu, 
ale rovněž je lze rychle mezi sebou vyměnit. S novinkou v podobě 
kombinované indukce upevňuje Siemens zas a znovu své výjimečné 
postavení v oblasti indukčního vaření.

combiZone

combiZone: dopřejte si větší flexibilitu při vaření spojením dvou 
varných zón.
Pokud používáte velké hrnce a pánve, můžete spojit dvě zóny do 
jedné a vytvořit si tak větší varnou plochu.

ecoClean Plus

ecoClean Plus: méně častá potřeba čistit troubu.
ecoClean Plus je speciální povrchová úprava, která zmírňuje 
zašpinění olejem a mastnotou. Aktivuje se, jakmile začnete 
s grilováním nebo pečením. Povrch s úpravou ecoClean se při 
každém zahřátí trouby automaticky regeneruje, a to po celou dobu 
životnosti spotřebiče. Nyní je údržba vaší trouby ještě snadnější.

fryingSensor

fryingSensor: nic se nepřipálí.
Nyní můžete mít na varné desce několik pánví současně, aniž byste 
o nich ztratili přehled. Integrovaný senzor pečení poskytuje při 
pečení plnou přesnost tím, že automaticky udržuje požadovanou 
teplotu nádoby po zahřátí. Vy si můžete být jisti, že se připravované 
jídlo nikdy nepřipálí ani nevykypí.

roasting
Sensor Plus

roastingSensor Plus: teplotní sonda na pečení pro dokonale 
vydařenou pečeni.
Díky třem bodům měření dokáže teplotní sonda na pečení přesně 
a spolehlivě změřit vnitřní teplotu masa nebo jiného připravovaného 
pokrmu. Na základě přesných dat můžete přesně určit, kdy je 
pečínka dokonale propečená – vaše pokrmy budou vždy přesně 
takové, jaké je chcete mít.

odsávání
obvodové

Obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší.
Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při 
odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než 
jiné odsavače par. Navíc vyniká i svým moderním designem 
s hladkým nerezovým povrchem.

flexComfort Pro 
koše

flexComfort Pro: koše a zásuvky pro maximálně jednoduché použí-
vání, efektivní ochranu skla a rychlé nakládání a vykládání nádobí.
Maximální pohodlí, maximální bezpečnost: nové koše flexComfort 
Pro splní vaše nejvyšší požadavky. Kombinují eleganci s precizností, 
stabilitu s nejvyšší přizpůsobivostí a poskytují odpovídající ochranu 
skleněného nádobí. Díky novým bezpečnostním prvkům můžete 
myčce Siemens bez váhání svěřit i ty nejcennější sklenice. Navíc 
nová kolečka s nízkým třením usnadňují nakládání a vykládání. Bez 
ohledu na to, jaké nádobí používáte, s koši Siemens flexComfort Pro 
pro něj najdete místo rychle a pohodlně.

openAssist

openAssist: snadné otevírání dveří bez madla.
Vybrané plně integrované myčky nádobí značky Siemens jsou vyba-
veny pohodlným systémem otevírání dveří openAssist. Stačí pak 
lehké stisknutí dvířek k jejich otevření. Funguje velmi snadno a také 
umožňuje bezproblémovou integraci do všech moderních kuchyní 
bez viditelných rukojetí.

varioPanty

varioPanty: maximální univerzálnost instalace.
Ani u spotřebičů s instalací do výšky už není třeba pod dvířky myčky 
nechávat nevzhlednou mezeru. Se speciálními varioPanty se dvířka 
při otevírání a zavírání mírně posouvají nahoru a dolů, mezera mezi 
myčkou a kuchyňským nábytkem proto může být minimální 
a spotřebič v kuchyni prakticky neviditelný.

timeLight

timeLight: všechny důležité informace se promítají na podlahu.
S timeLight se přímo na podlahu zobrazují informace o zbývající 
době do konce programu, aktuálním stavu programu, a dokonce 
i případné chybové hlášky. Všechny důležité informace tak snadno 
zjistíte na první pohled.

freshSense

freshSense: potraviny vydrží déle čerstvé, protože snímače 
zajišťují ve vnitřním prostoru konstantní teplotu.
Dokonce i ty nejmenší výkyvy teplot, například kvůli slunečnímu 
záření na kombinovanou chladničku, mohou ovlivnit podmínky 
v lednici – a tím i čerstvost jídla. Aby se tomu zabránilo, technologie 
freshSense měří vnitřní a vnější teplotu chladničky a detekuje změnu 
okolních podmínek. Jakmile je zjištěna změna, řídicí systém ji 
okamžitě napraví, aby vaše jídlo zůstalo čerstvé co nejdéle.

bigBox

bigBox: extra velký mrazicí box pro velké potraviny.
bigBox nabízí extra velký prostor pro uskladnění zvláště objemných 
potravin, jako například celá jehněčí kýta, několik pizz nebo velká 
mrazicí nádoba s čerstvě natrhanými borůvkami. Všechno lze uložit 
a stohovat v několika jednoduchých krocích. A pokud potřebujete 
ještě více místa, lze snadno vyjmout všechny zásuvky a police, 
takže vám v mrazničce zůstane k dispozici veškerý prostor.

hyperFresh
Plus

hyperFresh Plus: ovoce a zelenina zůstanou až 2× déle křupavé 
a svěží.
Ovladačem můžete jednoduše nastavit úroveň vlhkosti v zásuvce 
hyperFresh Plus podle potravin, které uvnitř skladujete. Tím je 
zaručena ideální vlhkost a chuť a vitamíny a živiny se zachovají  
až 2× déle.

hyperFresh 
premium 0° C

hyperFresh premium 0 °C: všechny potraviny zůstanou až 3× déle 
křupavé a svěží.
Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu a jedna 
na ryby a maso – kombinují optimální regulaci vlhkosti a konstantní 
teplotu, aby jídlo bylo čerstvé a svěží až 3× déle. Ovoce a zelenina 
zůstávají křupavé a plné vitamínů, zatímco samostatná přihrádka na 
ryby a maso zabraňuje tomu, aby se pachy přenášely na jiné potraviny.

Ovládejte své domácí spotřebiče 
pomocí aplikace Home Connect

Home Connect obecně.
S aplikací Home Connect můžete snadno ovládat své 
domácí spotřebiče Siemens podporující Wi-Fi pomocí 
smartphonu. Neustále se rozšiřující síť partnerských 
řešení vám otevírá zcela nové perspektivy a příleži-
tosti pro vytváření chytré domácnosti. Pro každodenní 
život, který je efektivní a vzrušující jako nikdy předtím.
Díky technologii Home Connect je nyní budoucnost 
vzdálena na jedno kliknutí: můžete mít kdykoliv pře-
hled o nastavení vašeho spotřebiče a přijímat automa-
tická oznámení, jakmile se vybraný program dokončí.
Vaše spotřebiče by se měly přizpůsobit vašemu časovému 
plánu, nikoli naopak. S aplikací Home Connect můžete 
snadno vybírat programy a spouštět své produkty Sie-
mens s technologií Wi-Fi kdykoliv jste mimo domov.

Trouby / varné desky s technologií Home Connect
Ovládejte svou troubu / varnou desku odkudkoliv 
pomocí aplikace Home Connect.
Vaše trouba vám nyní nabízí více volnosti a flexibility. 
Díky technologii Home Connect můžete přes intuitivní 
aplikaci spouštět a ukončovat programy vaření nebo 
měnit nastavení, i když zrovna nejste v kuchyni.

Odsavače par s technologií Home Connect
Ovládejte svůj odsavač par jednoduše pomocí 
aplikace Home Connect.
Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím 
spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home 
Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home 
Connect usnadňuje a zpříjemňuje každodenní úkoly. 
Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnověj-
ším technologiím trávíte více času tím, co chcete, 
a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro 
výjimečné životní okamžiky.
Pomocí aplikace Home Connect můžete kdykoliv poho-
dlně zkontrolovat stav tukových filtrů a filtrů s aktiv-
ním uhlím na odsavači par. Pokud je třeba je vyčistit, 
vyměnit nebo regenerovat, automaticky obdržíte upo-
mínku – aby maximálnímu výkonu vašeho odsavače 
par nestálo nic v cestě.

Myčky nádobí Home Connect: pro každého, kdo 
chce svou myčku ovládat odkudkoliv a kdykoliv.
Spuštění myčky nádobí na dálku, když nejste doma, 
kontrola zbývajícího času mytí nebo dokonce automa-
tická upozornění, že docházejí tablety nebo leštidlo na 
chytrý telefon nebo hodinky – tohle všechno je možné 
s technologií Home Connect. Instalace a ovládání apli-
kace je navíc snadné, protože QR kód pro propojení 
myčky s aplikací Home Connect je umístěný přímo na 
panelu spotřebiče. Připravte se na budoucnost – 
s novou generací myček nádobí Siemens.

Chladicí spotřebiče Home Connect:
pomocí aplikace Home Connect můžete svou 
chladničku ovládat, kdy chcete a kde chcete.
Svět v síti plný vzrušujících možností díky domácím 
spotřebičům Siemens kompatibilním s Wi-Fi a Home 
Connect. Zažijte budoucnost ještě dnes: Home 
Connect usnadňuje a zpříjemňuje každodenní úkoly. 
Protože Home Connect zlepšuje život: díky nejnověj-
ším technologiím trávíte více času tím, co chcete, 
a méně času tím, co musíte. Objevte možnosti. Pro 
výjimečné životní okamžiky.



Kombinovaná parní trouba  HS636GDS2 Pečicí trouba  HB678GBS6

•  13 druhů ohřevu + další způsoby vaře-
ní s párou, cookControl Plus

• 3,7“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–250 °C
• LED vnitřní osvětlení
•  čištění ecoClean Plus: zadní stěna
• závěsné rošty
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
•  roastingSensor Plus – teplotní sonda
• zásobník na vodu: 1 l
• vnitřní objem: 71 l

• 15 druhů ohřevu, cookControl Plus
• 5,7“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–300 °C
• LED vnitřní osvětlení
•  čištění activeClean®: automatické 

samočištění
• závěsné rošty
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• roastingSensor Plus – teplotní sonda
• bakingSensor
• vnitřní objem: 71 l
• Home Connect

Energie  
cookControl
Plus  

roasting
Sensor Plus  

Energie  
cookControl
Plus  

roasting
Sensor Plus  bakingSensorCena: 37 990 Kč* Cena: 35 490 Kč* 

Pečicí trouba  HB214ABR0 Indukční deska s integr. odsáváním, 70 cm  ED711FQ15E

• 7 druhů ohřevu
• LED displej
• el. regulace teploty 50–275 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
• závěsné rošty
• vnitřní objem: 71 l

•  design: bez rámečku, instalace na 
pracovní desku

•  4 indukční varné zóny, 2× combiZone
• 17 stupňů výkonu
•  powerMove
• powerManagement
• powerBoost
•  odsavač par: 9 stupňů výkonu  

+ 2 intenzivní
• třída účinnosti odsávání: A
• třída účinnosti tukového filtru: B
•   výkon odvětrání: max. normální stu-

peň 500 m3/h, intenzivní 622 m3/h
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové

Energie

Novinka  Energie  

touchSlider  
fryingSensor 
PlusCena: 10 490 Kč* Cena: 55 490 Kč*

Pečicí trouba  HB676G5S6 Pečicí trouba  HB674GBS1

• 13 druhů ohřevu, cookControl Plus
• 3,7“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–300 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
•  čištění activeClean®: automatické 

čištění
•  závěsné rošty, 3nás. teleskopický vý-

suv se stop funkcí, odolné při pyrolýze
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• vnitřní objem: 71 l
• Home Connect

• 13 druhů ohřevu
•  2,8“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–300 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
•  čištění activeClean®: automatické 

čištění
• závěsné rošty
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• vnitřní objem: 71 l

Energie  
cookControl
Plus EnergieCena: 29 490 Kč* Cena: 23 990 Kč*

Pečicí trouba  HB634GBS1 Kompaktní pečicí trouba s MW CM636GNS1

• 13 druhů ohřevu
• 2,8“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–300 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
• čištění ecoClean Plus: zadní stěna
• závěsné rošty
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• vnitřní objem: 71 l

•  13 druhů ohřevu + další způsoby 
ohřevu s MW

• 3,7“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–300 °C
• LED vnitřní osvětlení
•  čištění ecoClean Plus: zadní stěna
•  závěsné rošty, 1nás. teleskopický 

výsuv
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• vnitřní objem: 45 l

Energie
cookControl
PlusCena: 19 990 Kč* Cena: 36 490 Kč*

Kompaktní kombinovaná parní trouba CS636GBS2 Pečicí trouba  HB278G5R2S

•  15 druhů ohřevu + další způsoby vaře-
ní s párou, cookControl Plus

• 3,7“ TFT dotykový displej vč. češtiny
• el. regulace teploty 30–250 °C
• LED vnitřní osvětlení
• čištění ecoClean Plus: zadní stěna
• závěsné rošty
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• zásobník na vodu: 1 l
• vnitřní objem: 47 l

• 9 druhů ohřevu, cookControl30
• LCD displej
• el. regulace teploty 30–275 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
• stříbrné otočné voliče
•  čištění activeClean®: automatické 

čištění
•  závěsné rošty, 1 varioClip rail
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• roastingSensor – teplotní sonda
• vnitřní objem: 71 l

Energie  
cookControl
Plus

Energie  cookControl  

roasting
Sensor  Cena: 37 990 Kč* Cena: 21 990 Kč*

Pečicí trouba  HB237G5R2S Pečicí trouba HB234A0S0

•  7 druhů ohřevu, cookControl10
• LCD displej
• el. regulace teploty 50–275 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
• stříbrné otočné voliče
•  čištění ecoClean Plus: zadní stěna
•  závěsné rošty, 1 varioClip rail
•  softMove: tlumené otevírání/dovírání 

dvířek
• roastingSensor – teplotní sonda
• vnitřní objem: 71 l

• 7 druhů ohřevu
• LED displej
• el. regulace teploty 50–275 °C
• halogenové vnitřní osvětlení
• zápustné otočné voliče
• čištění ecoClean Plus: zadní stěna
•  závěsné rošty, teleskopický výsuv 

varioClip rail se stop funkcí
• vnitřní objem: 71 l

Energie  cookControl  

roasting
Sensor  EnergieCena: 17 990 Kč* Cena: 12 490 Kč*

Indukční varná deska, 80 cm  EH875FFB1E Indukční varná deska, 60 cm EX675FEC1E

• design: fazetový
•  4 indukční varné zóny, z toho 1 zóna 

s rozšířením na pečicí
• 17 stupňů výkonu
•  powerBoost pro všechny varné zóny
• senzorové ovládání touchSlider
•  funkce reStart, quickStart,  

powerManagement
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové

• design: fazetový
•  4 indukční varné zóny, 1× flexZone
• 17 stupňů výkonu
•  powerBoost pro všechny varné zóny
• senzorové ovládání touchSlider
•  funkce reStart, quickStart,  

powerManagement
•  fryingSensor Plus se 4 úrovněmi stupňů 

teploty
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové

touchSlider

flexInduction  
fryingSensor 
Plus  

touchSlider  Cena: 21 990 Kč* Cena: 20 990 Kč*

Indukční varná deska, 60 cm EH651FFC1E Plynová varná deska, 75 cm EP7A6QB20

• design: U-fazeta
•  4 indukční varné zóny, z toho 1 zóna 

s rozšířením na pečicí
• 17 stupňů výkonu
•  powerBoost pro všechny varné zóny
• senzorové ovládání touchSlider
•  funkce reStart, quickStart,  

powerManagement
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové

• černé tvrzené sklo
•  5 plynových hořáků: 1 silný, 2 normál-

ní, 1 úsporný, 1 duální WOK
•  litinové rošty s mosaznými nožičkami
•  integrované zapalování v ovládacím 

knoflíku
•  stepFlame Technology – regulace 

výkonu v rozsahu 9 stupňů
•  přednastaveno na zemní plyn 

(20 mbar)
•  trysky na propan-butan  

(28-30/37 mbar) součástí dodávky

touchSlider
stepFlame 
TechnologyCena: 18 990 Kč* Cena: 17 990 Kč*

Komínový odsavač par, 60 cm LC67KEM60 Komínový odsavač par, 90 cm  LC96QBM50

• nakloněný design, černé sklo
• třída účinnosti odsávání: B
• třída účinnosti tukového filtru: B
•  hlučnost při norm. stupni min./max.: 

48/60 dB
•  výkon odvětrání: max. normální 

stupeň 399 m3/h, intenzivní stupeň 
669 m3/h

• funkce Boost, obvodové odsávání
• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí

• slimline pyramideDesign / nerez
• třída účinnosti odsávání: A
• třída účinnosti tukového filtru: C
•  hlučnost při norm. stupni min./max.: 

48/61 dB
•  výkon odvětrání: max. normální 

stupeň 389 m3/h, intenzivní stupeň 
642 m3/h

• funkce Boost
• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí
Energie  touchControl  

LED 
osvětlení

Energie  touchControl  

LED 
osvětleníCena: 15 490 Kč* Cena: 14 490 Kč*

Komínový odsavač par, 90 cm  LC98KPP60 Komínový odsavač par, 90 cm LC97FLP60

•  nakloněný design, černé sklo a nere-
zové prvky

• třída účinnosti odsávání: A
• třída účinnosti tukového filtru: B
•  hlučnost při norm. stupni min./max.: 

45/56 dB
•  výkon odvětrání: max. normální 

stupeň 468 m3/h, intenzivní stupeň 
836 m3/h

•  funkce Boost, obvodové odsávání
• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní
• osvětlení: 2× 1,5 W LED 
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí

•  plochý design, černé sklo a nerezové 
prvky

• třída účinnosti odsávání: B
• třída účinnosti tukového filtru: B
•  hlučnost při norm. stupni min./max.: 

43/57 dB
•  výkon odvětrání: max. normální 

stupeň 394 m3/h, intenzivní stupeň 
717 m3/h

•  funkce Boost, obvodové odsávání
•  3 stupně výkonu + 2 intenzivní
•  osvětlení: 2× 1,5 W LED
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí

Energie  touchControl  

LED 
osvětlení

Energie  touchControl  

LED 
osvětleníCena: 25 990 Kč* Cena: 24 990 Kč*

Komínový odsavač par, 90 cm  LC96BBM50 Výsuvný odsavač par, 60 cm  LI69SA684

• boxDesign / nerez
• třída účinnosti odsávání: A
• třída účinnosti tukového filtru: C
•  hlučnost při norm. stupni min./max.: 

48/60 dB
•  výkon odvětrání: max. normální 

stupeň 372 m3/h, intenzivní stupeň 
604 m3/h

• funkce Boost
•  3 stupně výkonu + 1 intenzivní 
• osvětlení: 2× 1,5 W LED
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí

•  černý panel, bez nutnosti instalace 
dekorativní lišty

• třída účinnosti odsávání: A
• třída účinnosti tukového filtru: B
•  hlučnost při norm. stupni min./max.: 

41/57 dB
•  výkon odvětrání: max. normální stupeň 

500 m3/h, intenzivní stupeň 935 m3/h
• funkce Boost
•  climaControl Sensor – automatická 

regulace síly odvětrání
•  3 stupně výkonu + 2 intenzivní
• osvětlení: 2× 3 W LED
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí

Energie  touchControl  

LED 
osvětlení

Energie  touchSlider  

climate
Control SensorCena: 12 990 Kč* Cena: 24 990 Kč*

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační. Konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.


