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Gör om köket till en stjärnkrog
med studioLine från Siemens.
Filosofin bakom Siemens studioLine serie är mycket enkel: bara det bästa av allt. 
Vi har utvecklat en serie premiumprodukter för dig som vill ha en perfekt balans 
mellan innovation och stilren, tidlös design.   

Innovation  
Med produkter från studioLine serien tillagar du underbara rätter enklare och 
bekvämare än någonsin tidigare. Nya smarta funktioner ger dig möjligheten att 
skapa perfekt resultat.  

Kompetens  
studioLine serien säljs endast hos certifierade köksbutiker. De genomgår 
kontinuerligt en gedigen produktutbildning och har lång erfarenhet av 
köksplanering. 

Service  
Bra service gör livet enklare. Trygg assistans och kompetens till köket står färdigt 
enligt dina önskemål.

studioLine – när bara det bästa är gott nog.

Utmana studioLine i 150 dagar.  
 
Vi vill leva upp till dina förväntningar. Därför erbjuder vi dig ett 
unikt nöjd kunderbjudande som ger dig tid att sätta dina nya 
studioLine produkter på prov. Du får hela 150 dagars returrätt. 
Allt du behöver göra är att registera dig och dina Siemens 
produkter i My Siemens Home. Läs mer om erbjudandet och 
villkoren på sidan 31.

My Siemens Home – mer av allt.  
 
Förutom det unika nöjd kunderbjudandet som ger dig tid att 
prova dina nya studioLine produkter i 150 dagar, så vill vi ge 
dig som kund mer av allt. Mer service. Mer inspiration. Mer 
trygghet. Registrera dig på siemens-home.bsh-group.com/se/
mysiemenshome för att ta del av exklusiva förmåner.

studioLine

150 
dagar

My Siemens
Home
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Checka in hemma, 
när du är borta.  
 
Med nya innovationer uppstår nya möjligheter. Nu kan du styra dina nya Siemens 
vitvaror med appen Home Connect var du än är, vad du än gör. Kombinationen av 
Wi-Fi-anslutna vitvaror, smart programvara och den intuitiva Home Connectappen 
ger mängder av möjligheter som förenklar i vardagen, så att du kan ägna mer tid åt 
det du verkligen gillar att göra.

Läs mer om Siemens nya Wi-Fi-anslutna vitvaror i foldern 
och på siemens-home.bsh-group.com/se/studioline.

Espressomaskiner med en personlig coffeePlaylist.
Hur vill du ha ditt kaffe? Funktionen coffeeWorld i Home Connect-
appen erbjuder många läckra kaffespecialiteter från hela världen. 
Via coffeePlaylist kan du föra över gästernas alla dryckesönskemål 
till espressomaskinen som sedan tillreder dem en i taget efter 
beställning.

Titta in i ditt kylskåp på distans.
Med hjälp av kameror i kylskåpet kan du kontrollera kylens 
innehåll från jobbet eller matbutiken. Undrar du om det finns 
mjölk hemma? Då tar du bara upp mobilen och tittar in i kylen 
(KG36NHI32). Du kan även ändra inställningarna för kylskåpet 
samt sätta på eller stänga av det. Perfekt om du är på landet eller 
ute och reser.

Ugnen som ger middagstips.
Ta hjälp av funktionen Recipe World som innehåller 
en mängd läckra recept – välj din favorit och skicka 
rätt inställningar direkt till ugnen. Är du försenad
eller extra hungrig? Värm upp ugnen medan du är 
på väg hem.
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Paketförslag – Siemens studioLine.

EX677LYC1E HB876GDS1S  SN858X03TE

• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 
 2 utvidgbara flexInductionzoner – 
 flexInduction Plus
• flexMotion gör det möjligt att fritt 
 flytta kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 17 699 kr

• TFT-Touchdisplay Medium
• activeClean – ugnar med pyrolys 
 rengör sig själv
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300 °C
• roastingSensor Plus – 
 Stektermometer med 3 mätpunkter

Rek ca-pris: 16 899 kr

Modell med Home Connect, 
HB876GDS6S
Rek ca-pris: 17 499 kr

• Ljudnivå 44 dB (silenceProgram 
 42 dB)
• Energiklass A+++  
• 14 kuvert
• Zeolith- torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med 
 perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet

Rek ca-pris: 13 699 kr

Hög modell, SX858X03TE

Bra

Bättre

ED677FSB1E HB675G0S1S SN836X00ME

• 60 cm
• Styrs med touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 
 1 combiZone
• 2-steg powerMove
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 10 899 kr

• TFT-Display Small 
• activeClean – ugnar med pyrolys 
 rengör sig själv
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300 °C
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 14 899 kr

• Ljudnivå 44 dB
• Energiklass A++
• 14 kuvert
• varioFlex korgsystem med toppkorg 
 och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• machineCare – ett specialprogram 
 som håller din maskin i trim
• extraDry – för extra torr disk
• emotionLight – inre belysning

Rek ca-pris: 11 499 kr

Hög modell, SX836X00ME

Med varioHinge, SX836X01ME, 
12 099 kr

Snabbt och enkelt med 
induktionshäll, därtill 
en assisterande ugn och 
en diskmaskin med inre 
belysning.

Flexibel placering av kärlen 
på flexInduktion, slipp 
göra rent ugnen – den har 
självrengöring. Diskmaskinen 
är utrustad med toppkorg 
och ger än mer utrymme till 
annan disk.
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EX977LVC1E HN878G4S6S  SN858D16TE

• 90 cm
• Styrning med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 2 stora 
 flexZoner och en Trippel ringzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 22 699 kr

•  TFT-Touchdisplay Plus
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys 
 rengör sig själv
• roastingSensor Plus – 
 stektermometer med 3 mätpunkter 
• 15 st ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300 °C
• varioSpeed – kombinerad varmluft 
 och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W
• pulseSteam – ångpuffar
• bakingSensor – sensor som känner av 
 när brödet är färdiggräddat
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 31 499 kr

Modell utan Home Connect, 
HN878G4S1
Rek ca-pris: 30 999 kr

• Ljudnivå 42 dB (silenceProgram 
 40 dB)
• Energiklass A+++ 
• 14 kuvert
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med 
 perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning
• Kan styras via Home Connect App

Rek ca-pris: 17 299 kr

Hög modell, SX858D16TE 

Med varioHinge, SX858D26TE, 
17 799 kr

EX877LYE3E HM876GDS6S SN858D03TE

• 80 cm
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 
 utvidgbara flexInductionzoner – 
 flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt 
 flytta kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• cookingSensor Plus – koksensor
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion 
 per kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 24 199 kr

Finns även utan koksensor, 
EX877LYC1E
Rek ca-pris: 22 699 kr

•  TFT-Touchdisplay Medium
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys 
 rengör sig själv
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 
 30–300 °C 
• varioSpeed – kombinerad varmluft 
 och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W 

Rek ca-pris: 21 999 kr

Modell utan Home Connect, 
HM876GDS1S
Rek ca-pris: 21 399 kr

• Ljudnivå 44 dB (silenceProgram 
 42 dB)
• Energiklass A+++ 
• 14 kuvert
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med 
 toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden 
 med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med 
 perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning

Rek ca-pris: 15 599 kr

Hög modell, SX858D03TE

Bäst

Proffs

Slipp överkok och vidbränd 
mat – kok- och steksensorer 
håller dig på banan. 
Ugnen är självrengörande och 
kan laga mat på halva tiden. 
Disken blir extra torr med 
Zeolith®-torkning.

Flexibel placering av 
kärlen på en extra bred 
flexInduktionshäll, ugn med 
alla kombinationsmöjligheter 
såsom pulseSteam och 
inbyggd mikrovågsugn. Tyst 
diskmaskin med motordriven 
öppning.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
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iQ500 inbyggnadsugnar

iQ700 inbyggnadsugnar med Home Connect

iQ700 inbygnadsugnar

Enkelt och funktionelltEnkelt och funktionellt Enkelt och funktionellt med pyrolys

Ugn med pyrolys Ugn med pulseSteam och pyrolys Kombinerad ugn och mikrovågsugn 
med pyrolys

HB635GNS1S  
• TFT-Display Small
• ecoClean i bakvägg – enkel och bekväm 
 rengöring
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 12 299 kr

HB23AB521S  
• Nedsänkbara vred
• 3D varmluft plus
• ecoClean i bakvägg – enkel och bekväm 
 rengöring
• 5 st ugnsfunktioner, temp.intervall 50–270 °C

Rek ca-pris: 8199 kr

Finns även som vit modell, HB23AB221S 
Rek ca-pris: 7 999 kr

HM676GDW6S 
•  TFT-Touchdisplay Medium
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör sig själv
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C 
• varioSpeed – kombinerad varmluft och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W 

Rek ca-pris: 21 999 kr

Rostfri modell, HM876GDS6S
Rek ca-pris: 21 999 kr

Vit modell utan Home Connect, HM676GDW1S
Rek ca-pris: 21 399 kr

Rostfri modell utan Home Connect, HM876GDS1S
Rek ca-pris: 21 399 kr

HB675G0S1S 
• TFT-Display Small 
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör 
 sig själv
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 14 899 kr

HR876GDS6S 
•  TFT-Touchdisplay Medium 
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör sig själv
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• pulseSteam – ångpuffar  

Rek ca-pris: 20 099 kr

Modell utan Home Connect, HR876GDS2S 
Rek ca-pris: 19 399 kr

HB876GDS6S 
• TFT-Touchdisplay Medium
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör sig själv
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter 

Rek ca-pris: 17 499  kr

Modell utan Home Connect, HB876GDS1S 
Rek ca-pris: 16 899 kr

Slow food, 
snabbt.
Upp till 50 % kortare tillagningstid 
med varioSpeed i iQ700-seriens 
inbyggnadsugnar.



9

iQ700 inbyggnadsugnar med Home Connect Bästa tillbehören

Kombinerad ugn och ångugn Kombinerad ugn och mikrovågsugn 
med pulseSteam och pyrolys

HS858GXS6S
•  TFT-Touchdisplay Plus 
• Kan styras via Home Connect App
• ecoClean Plus – enkel och bekväm rengöring 
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter
• 15 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250 °C 
• fullSteam – 100 % ånga för skonsam matlagning 
 med perfekt resultat, 30–100 °C.  
• pulseSteam – ångpuffar
• bakingSensor – sensor som känner av när 
 brödet är färdiggräddat
• Teleskoputdrag: 3 skenor

Rek ca-pris: 26 499 kr

Modell utan Home Connect, HS858GXS1 
Rek ca-pris: 25 899 kr

TFT-Touchdisplay Plus.
Det har aldrig varit enklare att hålla ett öga
på matlagningen. Större storlek, starkare
färger, högre kontrast och högupplösta 
bilder. Bekväm och intuitiv navigering 
via en pekskärm gör det enkelt att välja 
program och funktioner. Medium-display 
har nästan samma funktionalitet, men är 
något mindre.

Med Siemens inbyggnadsserie iQ700 blir ditt kök 
en föregångare för stilren, modern och tidlös 
design. Eftersom produkterna harmoniserar 
optimalt med varandra kan du placera dem 
precis som du vill. Och du får inte bara fantastisk 
design utan även innovativ teknologi.

4D varmluft
Alla iQ700 ugnar har 4D varmluft. En innovativ 
teknologi i ugnens fläktmotor som ger jämn 
värme i hela ugnen. Dina rätter blir tillagade 
på bästa sätt, oavsett på vilken nivå i ugnen du 
placerar maträtten.

varioSpeed – 
dubbelt så snabbt.
Genom att kombinera den innovativa 
mikrofunktionen varioSpeed med 
de vanliga ugnsfunktionerna kortar 
du ner tillagningstiden med upp till 
50 % – och får ändå samma utmärkta 
resultat.

roastingSensor Plus – 
innovativ stektermometer.
roastingSensor Plus är en stektermo-
meter med 3 mätpunkter. Den ger per-
fekt resultat oavsett maträtt, bröd eller 
kaka. Termometern går att använda i 
ugn, mikro och ångugn.

activeClean – 
ugnen som rengör sig själv.
Pyrolysprogrammet activeClean gör 
ugnen skinande ren. Rester förvand-
las till aska under hög temperatur. 
Sedan är det bara att torka ur askan 
med en trasa. Inga kemikalier behövs.

fullSteam, pulseSteam och bakingSensor – se inforuta på nästa uppslag.

HN878G4S6S 
•  TFT-Touchdisplay Plus
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör sig själv
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter 
• 15 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• varioSpeed – kombinerad varmluft och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W
• pulseSteam – ångpuffar
• bakingSensor – sensor som känner av när 
 brödet är färdiggräddat
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 31 499 kr

Modell utan Home Connect, HN878G4S1 
Rek ca-pris: 30 999 kr

HZ327000*
• Bak- och pizzasten med brödspade av bokträ. 
• Lämplig för pizza, bröd och djupfrysta 
 bakprodukter 
• activeClean-anpassad. Kan rengöras med pyrolys

Rek ca-pris: 1 477 kr

HZ638370* 
•  Teleskoputdrag – 3 skenor, tål pyrolys
• Med det nya teleskoputdraget med 
 stoppfunktion blir det bekvämt och enkelt 
 att ta ut och in plåtar och galler ur ugnen

Rek ca-pris: 1 477 kr

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
* Omfattas ej av 150 dagars returrätt.
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iQ700 kompakta kombinationsugnar, 45 cm höga, med mikro och varmluft

iQ700 kompakta kombinationsugnar, 45 cm höga, med ånga och varmluft med mikro, pulseSte am och pyrolys

CM636GBW1 
• TFT-Touchdisplay Medium  
• varioSpeed – kombinerad varmluft och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C 
• Enkel och bekväm rengöring, tack vare 
 ecoClean på bakvägg

Rek ca-pris: 18 299 kr

CM856GBS1S 
• TFT-Touchdisplay Medium  
• varioSpeed – kombinerad varmluft och mikro
• Mikrovågsugn –  90–900 W
• 15 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C 
• Enkel och bekväm rengöring, tack vare 
 ecoClean på bakvägg, tak och gavlar

Rek ca-pris: 18 899 kr

CM876GBS6S 
• TFT-Touchdisplay Medium  
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör sig själv
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• varioSpeed – kombinerad varmluft och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W

Rek ca-pris: 20 099 kr

Modell utan Home Connect, CM876GBS1S. 
Rek ca-pris: 19 399 kr

CS858GRS6S 
•  TFT-Touchdisplay Plus 
• Kan styras via Home Connect App
• fullSteam – 100% ånga för skonsam matlagning 
 med perfekt resultat, 30–100 °C. 
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250 °C 
• Enkel och bekväm rengöring, tack vare 
 ecoClean på bakvägg, tak och gavlar 
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter 
• bakingSensor – sensor som känner av när 
 brödet är färdiggräddat
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 26 399 kr

Modell utan Home Connect, CS858GRS1. 
Rek ca-pris: 25 799 kr

CS856GBS1S
• TFT-Touchdisplay Medium   
• fullSteam – 100% ånga för skonsam matlagning 
 med perfekt resultat, 30–100 °C.
• 13 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250 °C 
• Enkel och bekväm rengöring, tack vare 
 ecoClean på bakvägg, tak och gavlar

Rek ca-pris: 22 699 kr

Finns även i vitt, CS656GBW1

Siemens kompaktserie har revolutio-
nerat designen och planeringen av 
moderna kök. iQ700 kompaktugnar är 
fulladdade med intelligenta funktioner. 
Kompaktugnen ger dig utrymme att 
experimentera i köket utan att ta mer 
plats än nödvändigt.

En stor ugn i kompakt format – 
plåtarna går att använda i både stor 
ugn och kompaktugn.

CN878GRS6S 
•  TFT-Touchdisplay Plus
• Kan styras via Home Connect App
• activeClean – ugnar med pyrolys rengör sig själv 
• varioSpeed – kombinerad varmluft och mikro
• Mikrovågsugn – 90–900 W 
• pulseSteam – ångpuffar 
• 15 st ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300 °C
• roastingSensor Plus – stektermometer 
 med 3 mätpunkter  
• bakingSensor – sensor som känner av när 
 brödet är färdiggräddat
• Teleskoputdrag: 1 skena

Rek ca-pris: 28 399 kr
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iQ700 inbyggd helautomatisk 
espressomaskin, 45 cm hög

iQ700 mikrovågsugn

CT636LES6 
• Färg TFT-display 
• Kan styras via Home Connect App
• sensoFlow System – innovativt värmesystem
 serverar snabbt perfekt kaffe varje gång
• oneTouch DoubleCup – brygg och servera två
 koppar kaffe, cappuccino eller latte macchiato
 i ett moment
• silentCeram Drive – keramisk kaffekvarn
• Vattenpump med 19 bars tryck
• autoMilkClean – automatisk rengöring av
 mjölksystemet med ånga efter varje använding
• Helautomatiskt rengörings- och
 avkalkningsprogram

Rek ca-pris: 29 899 kr

Finns även som vit modell, 
utan Home Connect, CT636LEW1
Rek ca-pris: 29 199 kr

BF634LGS1* 
•  TFT-Display Small
• Inbyggd mikro för 60 cm hög-/väggskåp 
 (min. 30 cm djup)
• Vänsterhängd
• Effektlägen 90 W,180 W,360 W, 900 W 
 med Inverter teknologi
• Ugnsvolym 21 liter

Rek ca-pris: 9 099 kr

Finns även högerhängd, BF634RGS1*

Finns även som vit modell: 
Vänsterhängd, BF634LGW1* 
Högerhängd, BF634RGW1*

Med iQ700 inbyggnadsespresso kan du 
tillaga en rad olika typer av drycker, allt från 
stark, aromatisk ristretto till len skummande 
cappuccino – och tack vare oneTouch-funktionen 
behöver du bara trycka på en knapp. 
Det innovativa sensoFlow Systemet med sin 
optimala bryggtemperatur ger utsökt arom.

Designen och TFT-Touchdisplay gör de här 
espressomaskinerna både beroendeframkallande,
tilltalande för ögat och lätta att använda.

Värmelåda

BI630CNS1*
• Värmelåda: För jäsning av degar – upptining 
 av mat, varmhållning av mat, förvärmning 
 av porslin, långsam efterstekning
• 4 temperaturnivåer, från 30 till 80 °C 
 (temperatur på glasytan)
• Push & Pull-öppning utan handtag

Rek ca-pris: 7 399 kr

Finns även i vitt, BI630CNW1*

Finns även som förvaringslåda, BI630ENS1*
Rek ca-pris: 4 199 kr

bakingSensor – ugnen känner själv när 
brödet är färdiggräddat.
Den innovativa sensorteknologin bakingSensor mäter 
fukthalten i ugnen och kan avgöra när brödet eller kakan är
färdig. Säg hej då till provstickan!

pulseSteam – ångpuffar.
Med hjälp av pulseSteam-funktionen blir både din stek och 
ditt bröd läckert krispiga på utsidan och saftiga på insidan. 
Ångugnarnas fullstora interiör ger dig maximal frihet och 
flexibilitet att trolla fram maträtter tillagade precis så som du 
vill ha dem. Du kan även värma upp gårdagens mat – till och 
med fisk, ris och potatis smakar som nygjort.

fullSteam – 100% ånga.
Ånga är det bästa sättet att bevara råvarans naturliga smak, 
färg, näringsämnen och textur. I restaurangkök är ångugnen 
en självklarhet. Perfekt för skonsam tilllagning av grönsaker 
och fisk. Sagolikt gott och enkelt. 

Ugnen som ger 
middagstips.
Ta hjälp av funktionen Recipe 
World som innehåller en mängd 
läckra recept – välj din favorit 
och skicka rätt inställningar 
direkt till ugnen.

Espressomaskin 
med coffeePlaylist.
Låt gästerna välja sina drycker 
och skicka sedan beställningen 
direkt till espressomaskinen via 
coffeePlaylist.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
* Omfattas ej av 150 dagars returrätt.
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Var lika flexibel 
som livet är 
omväxlande. 

EP7A6QB20 
• 75 cm
• Cylindervred
• Enskilda grytstöd av gjutjärn
• Härdat svart glas
• 5 gasbrännare, varav 1 Wok i mitten
• stepFlame-teknologi
• Enhandständning av gasbrännare
• Plano eller traditionell installation
 (trad. inst. nischbredd 560 mm)
• Förinställd på naturgas (20 mbar)

 Rek ca-pris: 9 099 kr

iQ700 flexInduction – hällen med flexibla kokzoner, 60 cm iQ700 flexInduction, 70 cm

EX677LYC1E 
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion gör det möjligt att fritt flytta 
 kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 17 699 kr

EX677LEC1E 
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 14 899 kr

EX777LEC1E 
• 70 cm häll, samma nischmått som 60 cm häll
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 16 199 kr

ED677FSB1E 
• 60 cm
• Styrs med touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 combiZone
• 2-steg powerMove
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 10 899 kr

iQ500 induktionshällariQ500 gashäll 75 cm

ED877FSB1E 
• 80 cm
• Styrs med touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 1 dualZone, 
 1 combiZone
• 2-steg powerMove
• Timer med avstängningsfunktion per 
 kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 16 099 kr
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flexInduction Plus.
Med flexInduction Plus känner hällen 
själv av hur stort matlagningskärlet är. 
Om du går utanför en matlagningszon 
läggs automatiskt nya matlagnings-
zoner till så att kärlet värms upp jämnt.

cookingSensor Plus.
Slipp kastruller som kokar över 
eller mat som bränns vid. Fäst bara 
koksensorn på kärlet så interagerar 
den med hällen och avger en signal när 
en viss temperatur har uppnåtts och 
bibehåller denna temperatur.

fryingSensor Plus.
Steksensorer känner av och mäter 
temperaturen under hela tillagningen 
så att maten inte bränns vid. Du kan 
lugnt vända ryggen till hällen. Det 
finns fasta temperaturlägen för alla 
typer av maträtter. 

flexMotion.
flexMotion kommer ihåg värme-
inställningen för matlagningskärlet, 
så du kan flytta det fritt på hällen – 
temperaturen anpassas automatiskt.

powerMove Plus –  
tre värmezoner.
Stek på maxtemperatur längst fram och 
håll maten varm längst bak – de olika 
zonerna aktiveras när du ställer kärlet 
på dem.

7

7

MAX

MED

MIN

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se

iQ700 plano – hällen blir snyggt monterad i nivå med bänkskivan

EX607LYC1E 
• 60 cm – planoDesign
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta
 kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon,
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 17 699 kr

EX907LVC1E 
• 90 cm – planoDesign
• Styrning med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 2 stora flexZoner 
 och en Trippel ringzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 22 699 kr

EX807LYC1E 
• 80 cm – planoDesign
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta
 kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 22 699 kr

Om du vill laga riktigt god 
mat krävs vissa ingredienser. 
De viktigaste är känsla för 
timing likväl som precision och 
flexibilitet. Med våra flexinduction 
hällar är du redo för vad som helst 
och kan släppa kreativiteten fri i 
köket när du vill.
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EX275FXB1E 
• Panoramahäll 51 x 91 cm
• Styrning med touchSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 stora flexZoner
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 19 599 kr

iQ700 flexInduction – hällen med flexibla kokzoner, 90 cm

EX977LVC1E 
• Styrning med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 2 stora flexZoner 
 och en Trippel ringzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 22 699 kr

EX977LXC1E 
•  Styrning med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 2 stora 
 flexZoner och 1 mindre flexZon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 23 999 kr

iQ700 flexInduction – hällen med flexibla kokzoner, 80 cm

EX877LYE3E 
• Styrning med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta 
 kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• cookingSensor Plus – koksensor
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 24 199 kr

Finns även utan koksensor, EX877LYC1E
Rek ca-pris: 22 699 kr

EX877LVC1E 
• Styrning med Dual lightSlider
• 5 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 18 999 kr

Finns även med 4-zoner, EX877LEC1E 
Rek ca-pris: 17 399 kr

EX877KYE1E 
• Styrning med TFT-Touch Display 
• 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara 
 flexInductionzoner – flexInduction Plus
• flexMotion gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• cookingSensor Plus – koksensor
• cookControl Plus – välj din maträtt och få optimala 
 inställningar automatiskt
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka 
• reStart/quickStart

Rek ca-pris: 25 899 kr

Siemens hällar har också andra 
smarta funktioner som stekSensor 
och kokSensor. Med dessa behöver 
du aldrig mer fundera på om det 
ska koka över eller brännas vid i din 
kastrull eller stekpanna.
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iQ700 inductionAir

EX877LX33E 
• Hällen styrs med Dual lightSlider
• 4 induktionszoner
• flexMotion gör det möjligt att fritt flytta 
 kokkärlet
• fryingSensor Plus – steksensor med 
 5 temperaturinställningar
• cookingSensor Plus – koksensor
• powerMove Plus
• Timer med avstängningsfunktion per 
 kokzon, äggklocka 
• reStart/quickStart

iQ700 freeInduction – hällen för 
kockar utan gränser, 80 cm

EH875KU12E 
• Lättanvänd TFT-Touchdisplay i färg
• Fri placering av kärl med hjälp av 48 
 induktionsspolar
• När kokkärlen flyttas följer inställningarna 
 automatisk med
• Timer med avstängningsfunktion per kokzon, 
 äggklocka

Rek ca-pris: 46 099 kr

• Fläkten har kapacitet normal 550m³/h, 
 Intensiv 690m³/h
• Ljudnivå 55 dB(A)
• Energibesparande och tyst drift 
 tack vare kolborstfri iQdrive-motor 
• climateControl Sensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
• Fläktgaller i mattsvart gjutgärn  
• Uppsamlingsbehållare för överkok: 
 200 ml + 2000 ml
• Enkelt att byta filter
• Totalt sett enkel installation – vanligt 80-skåp, 
 endast översta lådan försvinner

Rek ca-pris: 42 299 kr

Startset kolfilterdrift/cleanAir, HZ381500
cleanAir-filter, HZ381700

Siemens nya inductionAir System –
induktionshäll med inbyggd fläkt.

Siemens inductionAir System förenar det bästa av två världar: en överlägsen 
flexInduction häll och en kraftfull fläkt. En kombination som ger dig ännu 
fler valmöjligheter att skapa ett kök som passar just din dröm.

Induktionshällen är enkel att installera, kräver inte mycket utrymme i 
underskåpet och kan kombineras med vanliga standardlådor. Installera 
hällen med vår kolfilterlösning cleanAir och placera hällen var du vill och 
slipp kostsamma rördragningar. 

Ett genialiskt drag 
– induktionshäll
med inbyggd fläkt.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se



16

"Glömde nästan 
bort det – men 
vi behöver en 
fläkt också!"

Köksinredning handlar om 
harmoni. Därför är det viktigt 
att du tänker efter hur just ditt 
kök ser ut när du väljer fläkt. 
Olika fläktar passar till olika kök 
och planeringar. Och det gäller 
både funktion och design.

Våra fläktar skapar nya 
inredningsmöjligheter för 
ditt kök – allt från innovativa 
bänkfläktar som försvinner 
in i bänken, till klassiska 
väggmonterade fläktkåpor. 

Vilken bredd behöver du?
Bredden på spishällen avgör bredden på köksfläkten. För optimalt 
resultat ska köksfläkten vara minst lika bred som spishällen.

Vilken design passar din smak och ditt kök?
Alla kök är olika och vi erbjuder attraktiva köksfläktar som uppfyller 
alla behov och ger nya möjligheter till ditt köks interiör. Oavsett 
ditt val, har alla våra fläktar moderna motorer och kombinerar hög 
uppsugningsförmåga med minimalt buller. Våra filtersystem avlägsnar 
os, fett och lukter.

Hur stort är ditt kök?
Ju större kök desto mer kraftfull ska motorn vara. Rekommendation 
är att luften byts ut i köket minst 6 gånger/timme och som mest 12 
gånger/timme. Beräkna vilken fläktkapacitet du behöver genom att 
multiplicera kökets dimensioner i meter (L × B × H) och multiplicera 
resultatet med 6 eller 12.

Frånluft- eller kolfilterdrift – vilken typ är bäst för dig?
Vid frånluftsdrift sugs ånga och os upp direkt från spisen/hällen och ut 
genom en imkanal ut i friluft eller genom en skorsten. Vid kolfilterdrift 
renas os och ånga av ett kolfilter och den befintliga luften recirkuleras 
och stannar i rummet.

Siemens kolfilterlösning cleanAir har en reningsgrad på hela 93 % och 
kan effektivt konkurrera med frånluftsystemen.

Vad är en bra ljudnivå?
Många ser idag köket som en plats att umgås och ljudnivån är då 
en viktig faktor. Ljudnivån i Siemens bästa fläktar är 40 dB. Det kan 
jämföras med:
• En hårtork har en ljudnivå på cirka 85 dB
• En fågel som sjunger når upp till 75 dB
• Och när du tvättar händerna uppgår ljudnivån till 45 dB

Vill du veta mer, ladda ner vår kompletta fläkthandbok: 
siemens-home.bsh-group.com/se/broschyrer

5 tips vid val av fläkt.

1

2

3

4

5

Siemens cleanAir – planera och bygg ditt kök 
helt utan begränsningar. Läs mer på sidan 19. 
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Enkel och intuitiv styrning.
iQ700 fläktarna harmoniserar optimalt 
med ugnar och induktionshällar. De 
utmärker sig med sin moderna design, 
lättrengjorda yta och den intuitiva och 
enkla touchControl panelen.

iQdrive teknologi –
effektivt och tyst.
Energieffektivitet spelar en stor 
roll när det kommer till köksfläktar. 
Därför har vi utvecklat iQdrive med 
patenterad teknologi. Den unika iQdrive 
motorn är kolborstfri vilket ger en 
mycket tystare motor med betydligt 
lägre energiförbrukning jämfört med 
traditionella fläktmotorer.

iQ700 vägghängda fläktar – perfekt designmatch med ugnarna

LC68BA572 
• Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm 
• Energiklass: A+
• touchControl med digital display 
• Kapacitet: normal 430 m3/h, intensiv 760 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 46 dB (A)
• Energibesparande drift tack vare kolborstfri 
 iQdrive-motor 
• Designfettfilter av metall, kan maskindiskas 
• Belysning: 2 x LED 3 W, dimmer

Rek ca-pris: 9 499 kr

cleanAir LZ57000

LC98BA572 
•  Väggmonterad fläktkåpa, 90 cm 
• Energiklass: A+
• touchControl med digital display 
• Kapacitet: normal 460 m3/h, intensiv 860 m3/h
• Extra tyst ljudnivå (ljudtryck): 41 dB (A)
• Designfettfilter av metall, kan maskindiskas 
• Belysning: 3 x LED 3 W, dimmer

Rek ca-pris: 10 999 kr

cleanAir LZ57300

Intelligenta 
fläktar som vet 
vad som krävs.

LC91BA582 
•  Väggmonterad fläktkåpa, 90 cm 
• Energiklass: A
• touchControl slider med digital display 
• Kapacitet: normal 560 m3/h, intensiv 690 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 52 dB (A)
• Energibesparande drift tack vare kolborstfri 
 iQdrive-motor 
• extensionFilter ett extra fettfilter för överlägsen 
 fettupptagning
• climateControl Sensor – anpassar automatiskt 
 hastigheten efter osmängd
• rimVentilation – effektivare kantsug
• Belysning: 3 x LED 3 W, dimmer

Rek ca-pris: 14 499 kr

cleanAir LZ57300

En låg fetthalt i köket.  
Mer kraft, mindre lukt.
Fläktar med RIM-ventilation tar upp 
mer än 90% av fettpartiklarna i matoset. 
En dröm för alla öppna planlösningar där 
köket är hjärtat i hemmet. Den släta ytan 
är mycket lätt att hålla ren och filtret är 
enkelt att ta bort för rengöring.

Den intelligenta fläkten  
som vet vad som krävs.
climateControl Sensorn justerar auto-
matiskt effekten efter behov. Det gör 
det enkelt att säkerställa att rätt effekt 
alltid är vald. Och eftersom köksfläkten 
aldrig arbetar med mer kraft än vad 
som faktiskt behövs, så sparar den både 
energi och minimerar buller.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
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iQ700 frihängande fläktar – 
perfekt designmatch med ugnarna

iQ700 takintegrerade fläktar

LF91BA582 
•  Frihängande fläktkåpa, 90 cm 
• Energiklass: A
• touchControl slider med digital 
 display 
• Kapacitet: normal 570 m3/h,
 intensiv 710 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 49 dB (A)
• Energibesparande drift tack vare 
 kolborstfri iQdrive-motor 
• climateControl Sensor – 
 anpassar automatiskt hastigheten 
 efter osmängd
• rimVentilation – effektivare kantsug
• Belysning: 4 x LED 3 W, dimmer

Rek ca-pris: 20 199 kr

cleanAir LZ57600

LF98BA572 
• Frihängande fläktkåpa, 90 cm 
• Energiklass: A+
• touchControl med digital display 
• Kapacitet: normal 460 m3/h,
 intensiv 870 m3/h
• Extra tyst ljudnivå (ljudtryck): 
 40 dB (A)
• Energibesparande drift tack vare 
 kolborstfri iQdrive-motor 
• Designfettfilter av metall, kan 
 maskindiskas 
• Belysning: 4 x LED 3 W, dimmer

Rek ca-pris: 16 399 kr

cleanAir LZ57600

LF159RF50 
•  Takintegrerad fläkt med glaspanel, 
 120 cm 
• Energiklass: A
• Styrning via fjärrkontroll
• Kapacitet: normal 480 m3/h,
 intensiv 750 m3/h
• Extra tyst ljudnivå (ljudtryck): 
 43 dB (A)
• Energibesparande drift tack vare 
 kolborstfri iQdrive-motor 
• rimVentilation – effektivare kantsug 
• Belysning: 1 x LED-glaspanel 18 W, 
 dimmer. Färger: vit, röd, grön, blå, 
 turkos, gul och cerise

Rek ca-pris: 28 399 kr

cleanAir LZ56700

Finns även 90 cm bred med något 
lägre kapacitet, LF959RF55
Rek ca-pris: 25 199 kr

LF959RB51 
• Takintegrerad rostfri fläkt, 90 cm
• Energiklass: A
• Styrning via fjärrkontroll
• Kapacitet: normal 570 m3/h, 
 intensiv 780 m3/h
• Extra tyst ljudnivå (ljudtryck): 
 50 dB (A)
• rimVentilation – effektivare kantsug
• Belysning: 4 x LED

Rek ca-pris: 16 399 kr

cleanAir LZ56700

iQ500 inbyggnadsfläktar, integrerade

LB78574 
•  Inbyggnadsfläkt, 70 cm 
• Energiklass: C
• Knappar med LED-indikator
• Kapacitet: normal 630 m3/h,
 intensiv 730 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 52 dB (A)
• rimVentilation – effektivare 
 kantsug 
• Belysning: 2 x LED belysning 1W 
 spot

Rek ca-pris: 6 299 kr

Kolfiltersats LZ55750

LB57574 
•  Inbyggnadsfläkt, 52 cm
• Energiklass: C
• Knappar med LED-indikator
• Kapacitet: normal 560 m3/h,
 intensiv 610 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 53 dB (A)
• rimVentilation – effektivare 
 kantsug
• Belysning: 2 x LED belysning 1W 
 spot

Rek ca-pris: 5 699 kr

Kolfiltersats LZ55750

Inbyggda, utdragbara fläktar

iQ500 iQ700

LI67SA680
• För montering i väggskåp 60 cm
• Rostfri
• climateControl sensor –
 sensorautomatik anpassar 
 automatiskt hastigheten efter 
 osmängd 
• Maxkapacitet: 400 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 40 dB (A)
• 3 hastigheter och intensivläge
• Energibesparande och tyst drift 
 tack vare kolborstfri iQdrive-motor  
• Belysning: 2 st LED 3 W, dimmer
• Grepplist i svart ingår

Rek ca-pris: 8 799 kr

cleanAir LZ46830  

LI67RB540
• För montering i väggskåp 60 cm
• Rostfri
• Maxkapacitet: 400 m3/h
• 3 hastigheter och 2 intensivlägen
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 41 dB (A)
• Energibesparande och tyst drift 
 tack vare kolborstfri iQdrive-motor 
• Belysning: 2 st LED 3 W, dimmer

Rek ca-pris: 6 299 kr

Finns även något enklare i 
silvermetallic, LI67RC530 – iQ300
Rek ca-pris: 5 699 kr

cleanAir LZ46830
Grepplist LZ46520 

Spendera mer tid i köket! 
Våra fläktar har iQdrive teknologi 
som effektivt och tyst tar bort lukt 
och matos, samtidigt som en sensor 
gör att fläkten automatiskt anpassar 
ventilationen efter behovet. 

Upptäck Siemens fläktar som utmärker 
sig med sin moderna design, lätt 
rengjorda yta och intuitiva och enkla 
touchControlpanel.
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Vinklade glasfläktar

iQ500 iQ700

iQ700 nedsänkbara fläktar 
i bänkskiva

LC98KD672 
•  Vägghängd vertikalfläkt, 90 cm
• Energiklass: A
• touchControl med digital display 
• Kapacitet: normal 480 m3/h,
 intensiv 810 m3/h
• Tyst ljudnivå (ljudtryck): 53 dB (A)
• Energibesparande drift tack vare 
 kolborstfri iQdrive-motor 
• rimVentilation – effektivare 
 kantsug
• Belysning: 2 x LED 1 W, dimmer

Rek ca-pris: 15 099 kr

cleanAir LZ57000

Finns även i vitt, LC98KD272

LC86KA670 
• Vägghängd vertikalfläkt, 80 cm
• Kapacitet: normal 600 m3/h,
 intensiv 690 m3/h
• Ljudnivå (ljudtryck): 53 dB (A)
• Elektronisk styrning via 
 touchControl med LED-indikator
• rimVentilation – effektivare 
 kantsug
• Rostfri kropp med svart glas

Rek ca-pris: 11 399 kr

Kolfiltersats LZ55650

LD97AA670 
•  Nedsänkbar fläkt i bänkskiva, 90 cm
• Kapacitet: normal 450 m3/h,
 intensiv 710 m3/h
• Ljudnivå (ljudtryck): 49 dBA
• Digital display, LED-lampor
• rimVentilation – effektivare 
 kantsug
• Högprestandamotor med
 dubbla fläkthjul

Rek ca-pris: 27 099 kr

Kolfilter LZ53750

LF16VA570 
•  Rostfri bänkfläkt, 9 cm att 
 kombinera mellan hällar
•  Kapacitet: normal 540 m3/h, 
 intensiv: 600 m3/h
•  Tyst ljudnivå (ljudtryck): 53 dB(A)
•  Tyst och energibesparande motor
•  touchControl med digital display
•  Metallfettfilter, kan maskindiskas
•  Energiklass: A+

Rek ca-pris: 27 099 kr

Kolfilter LZ58000

Planera och bygg ditt kök 
helt utan begränsningar.
Glöm komplicerade rördrag-
ningar som måste ritas in där 
utluften finns. Placera fläkten där 
du vill ha den, montera cleanAir 
och få frisk inomhusluft med den 
dyrbara värmen i behåll. 

Nyhet! cleanAir på 
utdragbara fläktar.
Nu kan du även placera din 
utdragbara fläkt precis var du vill 
och slippa rördragningar. 

Statens energimyndighet 
ger fläktsystemet 
cleanAir toppbetyg.
cleanAir renar luften från matos 
med upp till 93%, medan tidigare 
tester av kolfilterfläktar bara 
nått 80%. Läs mer om testet på 
energimyndigheten.se.

cleanAir – en 
frisk revolution 
i köket.

Vi rekommenderar dominohällar 
till fläkten LF16VA570.

EX375FXB1E* – 
domino flexInduction häll, 30 cm
Rek ca-pris: 10 999 kr

EH375FBB1E* – 
domino induktionshäll, 30 cm
Rek ca-pris: 9 199 kr

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
* Omfattas ej av 150 dagars returrätt.

En fläkt från Siemens är mer än en fröjd 
för ögat. Våra fläktar är högpresterande 
fläktsystem med hög kapacitet, låg ljudnivå 
och energibelysning som gör matlagningen 
behaglig och inspirerande. Med fläktsystemet 
cleanAir sätter Siemens en ny högre standard 
för fläktar. 
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Ugns-
funktion

Temperatur
+ Effekt

Tid

175 °C 1 ½ h

175 °C 1 h

240 °C
+ 360 W

20–25 
minuter

Ugnsstekt kyckling med rotfrukter
4 portioner

Kyckling:
1 st kyckling, hel
1 knippa persilja
3 st vitlöksklyftor, skivade
1 st citron, skal
2 msk timjan
2 msk rosmarin
1 msk olivolja
Salt och svartpeppar

Rotfrukter:
1 knippe morötter
2 st palsternackor
1 st fänkål
500 g potatis (gärna delikatesspotatis 
eller annan småpotatis)
2 msk olivolja
2 msk sherryvinäger
Salt och svartpeppar

Ugnen som får en måndag
att smaka som en lördag.
Siemens iQ700 inbyggnads-
ugnar med varioSpeed ger 
dig upp till 50 % kortare 
tillagningstid. 

Den som väntar på något gott, 
behöver inte vänta länge. 

Hemligheten med den nya innovativa 
teknologin varioSpeed är att ugnens 
valda funktion, t. ex. varmluft, boostas 
med svaga mikrovågor för en kortare 
tillagningstid. 

I nedan tabell ser du hur mycket tid du 
kan spara när du lagar ugnsstekt hel 
kyckling.

Fler exempel på hur snabbt 
det går med varioSpeed:

Sockerkaka 
175 ºC över- och undervärme 
kombinerat med 90 W mikro. 
Tid cirka 22 minuter.

Kycklingklubbor 
250 ºC varmluftsgrill 
kombinerat med 360 W mikro. 
Innertemperatur 86–87 ºC.
Tid cirka 7 minuter.

Klyftpotatis 
250 ºC varmluft + Grill 
kombinerat med 360 W mikro. 
Tid cirka 15 minuter.

Fläskkarré 
180 ºC varmluft 
kombinerat med 180 W mikro. 
Innertemperatur 72 ºC. 
Tid cirka 25 minuter.

1. Gör små snitt på kycklinglåren och rista 
mellan låret och bröstet. 

2. Hacka persilja, timjan och rosmarin, blanda 
med vitlök och rivet citronskal. Salta, peppra 
och gnid in kycklingen med örtblandnigen. 

3. Lägg kycklingen i mitten av en plåt och 
stick in stektermometern i tjockaste delen av 
filén. 

4. Tvätta morötterna och dela i sneda bitar. 
Klyfta palsternackorna och fänkålen. Lägg 
rotfrukterna och hela småpotatisar runt 
kycklingen på plåten. Ringla olivolja och 
sherryvinäger över rotfrukterna, salta och 
peppra.

Ugnsinställningar: 
Sätt ugnen på mikrokombination varmluft 
240 ºC (varmare eller varmluftsgrill om du 
vill ha mer färg) och 360 W mikro. Ställ in 
stektermometern på 68–72 ºC.

Efter cirka 20–25 minuter har du hela rätten 
klar beroende på kycklingens storlek. Låt 
kycklingen vila (eftersteka) några minuter 
innan du serverar. Häll skyn över rotfrukterna, 
salta, peppra och servera.
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Oxfilé i kryddtäcke
4 portioner

650 g oxfilé från mittstycket
2 msk olivolja

Örtblandning:
½ knippe bladpersilja
1 rosmarinkvist
½ knippe timjan
½ knippe mejram
1 vitlöksklyfta
2–3 msk olivolja
3 msk grov senap
Salt
Svartpeppar från kvarn

1. Knipsa av bladen från stjälken. Skala och 
finhacka vitlöken tillsammans med örterna.

2. Lägg i en liten bunke och blanda med 
olivolja, senap, salt och peppar till en örtsmet.

3. Hetta upp olivolja i en panna och bryn 
köttet på båda sidorna.

4. Lägg köttet på bakplåten. Pensla på 
örtsmeten och tillaga enligt anvisningar. 

5. Slå in i aluminiumfolie efter stekningen och 
låt vila cirka 10 minuter.

Ugnsinställningar:
• Bakplåt, fals 1
• 4D-varmluft, 180 °C
• Ångfunktion låg
• Innertemperatur: 58 °C

Alternativ inställning:
• Bakplåt, fals 1
• Varmluftsgrillning, 180 °C
• Innertemperatur: 58 °C

Tillagningstid: 25–35 minuter

Hasselbackspotatis 
4 portioner

1 kg lika stora fasta potatisar
6–8 msk olivolja
Flingsalt
Svartpeppar från kvarn

1. Skala potatisarna och plana av undersidan 
med en kniv så att potatisarna kan stå bättre.

2. Snitta potatisarna med en kniv som 
solfjädrar. Se till att potatisarna inte skärs 
igenom helt.

3. Lägg potatisarna i en inoljad långpanna. 
Droppa över olivolja och salta.

4. Tillaga hasselbackspotatisarna enligt 
anvisningarna och peppra sedan.

Ugnsinställningar:
• Långpanna, fals 2
• Mikrokombinationer, 360 W
• Varmluftsgrillning, 190 °C
Tillagningstid: 20–25 min

Alternativ inställning:
• Varmluftsgrillning, 180 °C
Tillagningstid: 45–50 min

Bearnaisesås

2 msk vitvinsvinäger 
½ dl vitt vin, torrt
½ msk dijonsenap
2 äggulor
250 g osaltat smör
Salt, peppar
½ knippe färsk dragon

Smält smöret i en kastrull på låg värme. 
Häll äggula, vinäger, vin och senap i en 
annan tjockbottnad kastrull. Vispa på låg 
induktionsvärme tills konsistensen är tjock 
och krämig. Ta kastrullen av värmen och 
tillsätt det varma smöret. Vispa i lite i taget. 
Smaka av med salt, peppar och hackad 
dragon.

Bakad sparris med salsa 
4 portioner

Salsa:
400 g körsbärstomater
1 msk färsk oregano
½ knippe färsk basilika
1 liten rödlök
6–8 msk olivolja
Chiliflarn
Salt
Peppar ur kvarn
Socker

Sparris:
1,5 kg färsk grön sparris
4 msk olivolja
Salt
Socker

Servera med:
Crema di Balsamico

1. Skölj och finhacka tomaterna till salsan. 
Hacka örterna grovt. Skala och strimla löken. 
Blanda tomater, örter och lök med olja och 
smaka av till en kryddig smak.

2. Skär sparrisen i 3–4 cm långa bitar. Lägg 
dem i långpannan och droppa över olivolja. 
Krydda med salt och socker och grädda enligt 
anvisningarna.

3. Lägg upp sparrisen på tallrikar och lägg den 
kalla salsan över den varma sparrisen. Droppa 
över lite Crema di Balsamico före servering.

Ugnsinställningar:
• Långpanna, fals 1
• Över-/undervärme, 200 °C
• Ångfunktion medelhög

Alternativ inställning:
• Långpanna, fals 1
• Över-/undervärme, 200 °C

Tillagningstid: 25–30 min

Gamla klassiker på nytt sätt.



22

iQ300 helintegrerade diskmaskiner

iQ500 diskmaskiner med LED-display iQ500 diskmaskin med TFT-display 
och Home Connect

SN836X00KE
SX836X00KE – hög modell 
• Ljudnivå 44 dB
• Energiklass A++
• 13 kuvert
• varioFlex korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som 
 håller din maskin i trim
• extraDry – för extra torr disk

Rek ca-pris: 10 499 kr

SN836X00ME
SX836X00ME – hög modell 
• Ljudnivå 44 dB
• Energiklass A++
• 14 kuvert
• varioFlex korgsystem med toppkorg 
 och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• machineCare – ett specialprogram som 
 håller din maskin i trim
• extraDry – för extra torr disk
• emotionLight – inre belysning

Rek ca-pris: 11 499 kr

Med varioHinge, SX836X01ME, 12 099 kr

SN858D03TE
SX858D03TE – hög modell 
• Ljudnivå 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• Energiklass A+++ 
• 14 kuvert
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning

Rek ca-pris: 15 599 kr

SN858D16TE
SX858D16TE – hög modell 
• Ljudnivå 42 dB (silenceProgram 40 dB)
• Energiklass A+++ 
• 14 kuvert
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och 
 bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning
• Kan styras via Home Connect App

Rek ca-pris: 17 299 kr

Med varioHinge, SX858D26TE, 17 799 kr

SN858X03TE
SX858X03TE – hög modell  
• Ljudnivå 44 dB (silenceProgram 42 dB)
• Energiklass A+++  
• 14 kuvert
• Zeolith- torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg 
 och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet

Rek ca-pris: 13 699 kr

Droppskydd 
60 cm, Q8CNPG0060
45 cm, Q8CNPG0045

Rostfria sidolister
Genom att installera rostfria sidolister 
till din integrerade diskmaskin, får du 
en snygg och stabil montering.
Dessutom blir det enklare att rengöra.

Sidolister låg diskmaskin, SZ73005
Sidolister hög diskmaskin, SZ73015

Short 60° – när 
det är bråttom.
Snabbprogram med mycket bra 
torkförmåga och låg energiförbrukning, 
tack vare Zeolith®-torkning.
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iQ700 helintegrerad diskmaskin 
med TFT display och Home Connect

iQ500 halvintegrerad diskmaskin 
med TFT display och Home Connect

SN878D36TE
SX878D36TE – hög modell 
• Ljudnivå 41 dB (silenceProgram 39 dB)
• Energiklass A+++  
• 13 kuvert
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med easyGlide-skenor 
 samt toppkorg och bestickkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• emotionLight Pro – inre belysning med 
 valbar kulör
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• timeLight – visar tiden på golvet
• openAssist – för handtagslös öppning
• Kan styras via Home Connect App

Rek ca-pris: 19 699 kr

SN558S16TE 
• Ljudnivå 41 dB (silenceProgram 39 dB)
• Energiklass A+++  
• 14 kuvert
• Zeolith®-torkning för torrare disk
• varioFlex Pro korgsystem med toppkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % 
• emotionLight – inre belysning
• Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
• machineCare – ett specialprogram som håller 
 din maskin i trim
• Kan styras via Home Connect App
• Högupplöst TFT-display

Rek ca-pris: 17 699 kr

timeLight håller dig upplyst!
Om du vill veta när maskinen är klar, 
eller vilket program som körs är time-
Light något för dig. På golvet framför 
maskinen får du tiden och program-
valet i form av en ljusstark projektion – 
och det spelar ingen roll vilket köksgolv 
du har – timeLight håller dig upplyst.

varioHinge – 
flexibel installation.
Ibland kräver skåpsluckans och sockelns 
dimension att man har en flexibel lucka 
för att luckan inte ska kollidera med 
sockeln vid öppnande. Diskmaskiner 
med varioHinge låter skåpluckan glida i 
höjdled när luckan öppnas tack vare de 
variabla luckfästena. 

Lätt och flexibelt. 
Vill du ha mer utrymme i diskmaskinen 
för exempelvis större kastruller? Då kan 
du välja en högre diskmaskin (nischmått 
86,5–92,5 cm) och du får hela 5 cm extra 
utrymme i din maskin. 

Och oavsett om du diskar glas, tallrikar 
eller kastruller har våra maskiner med 
varioflex Pro flexibel inredning, som gör 
att du enkelt kan ordna om i maskinen så 
att den passar dina behov. 

openAssist – diskmaskinen 
som öppnar dörren åt dig.
Handtagslös öppning med openAssist. 
Med ett lätt tryck på framsidan av 
luckan till diskmaskinen öppnas dörren 
automatiskt så att du enkelt kan fylla 
på och plocka ur. 

Lägga besticken i toppkorg 
eller i bestickkorg?
Oavsett vad du föredrar – så ingår 
båda alternativen i alla våra helintegrerade 
60 cm breda diskmaskiner. 

Toppbetyg i torkförmåga.
Zeolith®-torkning tar upp fuktighet och 
omvandlar till värmeenergi. Resultatet blir 
snabbare, effektivare torkning och lägre 
energiförbrukning. Zeolith®-torkning gör 
även att plast torkar bättre.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se

iQ500 helintegrerad diskmaskin, 
45 cm

SR66T098EU 
•  Ljudnivå 44 dB
•  Energiklass A+++
•  10 kuvert
•  varioFlex Pro korgsystem, toppkorg
•  varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
• Zeolith®-torkning för torrare disk
•  duoPower – effektivare diskning
•  timeLight – visar tiden i golvet
•  emotionLight – inre belysning

Rek ca-pris: 14 399 kr

Finns även utan Zeolith®-torkning och 
emotionLight, SR66T097EU

Rek ca-pris: 11 699 kr
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Lika färskt 
som direkt
från bonden.

KI81RAD30 
• Integrerat kylskåp med touchControl
• hyperFresh – låda för längre hållbarhet för 
 frukt och grönt
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Volym: 319 l
• Energiklass: A++, 116 kWh/år
• Passar med: GI81NAC30

Rek ca-pris: 11 499 kr

Enklare modell med glidskenor och enklare förvaring, 
KI81RVS30 – iQ300 
Rek ca-pris: 9 499 kr

KI42FP60 
• Integrerat kylskåp med LED-panel
• hyperFresh Premium med hela 77 l 0 °C zon – 
 3 gånger så lång hållbarhet
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Volym: 302 l
• Energiklass: A++, 133 kWh/år
• Passar med: GI38NP60 och GI38NA55

Rek ca-pris: 25 899 kr

KI82LAD30 
• Integrerat kylskåp med frysfack 34 l
• Elektronisk temperaturstyrning touchControl
• hyperFresh – låda för längre hållbarhet för 
 frukt och grönt
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Volym: 286 l
• Energiklass: A++, 209 kWh/år

Rek ca-pris: 12 899 kr

Integrerade kylskåp, höjd 82–140 cm

iQ500

Integrerade kylskåp, nischhöjd 178 cm

iQ500

iQ500

iQ500

iQ700

iQ700

KI41RED30 
• Integrerat kylskåp, 123 cm
• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk 
 stängning
• Elektronisk temperaturstyrning med touchControl 
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• hyperFresh – låda för längre hållbarhet för 
 frukt och grönt 
• Inredning med rostfria detaljer
• Volym kyl: 211 l
• Energiklass A++, 105 kWh/år

Rek ca-pris: 10 699 kr

KU15RA65 
• Kylskåp för underbyggnad, 82 cm
• Grönsakslåda, 3 hyllor
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Volym: 137 l
• Energiklass: A++, 92 kWh/år 

Rek ca-pris: 9 599 kr

KI51FAD30 
• Integrerat kylskåp, 140 cm
• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk 
 stängning
• Elektronisk temperaturstyrning med touchControl 
• Effektiv LED-belysning i kyldelen 
• hyperFresh Premium med 0 °C zon – 3 gånger 
 så lång hållbarhet
• Inredning med rostfria detaljer
• Volym kyl: 222 l
• Energiklass A++, 124 kWh/år

Rek ca-pris: 10 599 kr
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Njut av din mat 
längre. 
En förutsättning för bra mat är färska råvaror. 
Siemens kylskåp är utrustade med olika 
freshness-system som gör det enkelt och 
flexibelt för dig att behålla din mat fräsch. 
Som ett resultat, kan du alltid njuta av din mat 
oavsett när du haft tid att handla.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se

iQ500 iQ700

Integrerade frysskåp, höjd 82–178 cm

iQ500

GI38NA55 
• Integrerad frys med noFrost, 178 cm
• 2 hyllor och 5 frysbackar varav en bigBox
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Effektiv LED-belysning
• Volym: 213 l
• Energiklass A+, 310 kWh/år
• Passar med: KI81RAD30 och KI42FP60

Rek ca-pris: 19 399 kr

GI81NAC30 
• Integrerad frys med noFrost, 178 cm
• Elektronisk temperaturstyrning med touchControl 
• 2 hyllor och 5 frysbackar varav två bigBox
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Volym: 211 l
• Energiklass A++, 243 kWh/år
• Passar med: KI81RAD30

Rek ca-pris: 14 499 kr

GU15DA55 
• Frys för underbyggnad, 82 cm
• 3 transparenta frysbackar
• softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning
• Volym: 98 l
• Energiklass: A+, 184 kWh/år 

Rek ca-pris: 9 599 kr

noFrost – fryst ja, is nej.
Med noFrost-teknik bildas ingen is på 
innerväggarna, eller frost på din mat. 
Ett luftcirkuleringssystem avlägsnar 
överskottsfukt, och håller fuktigheten 
på en idealisk nivå. Is och frost har inte 
en chans. Och vad behöver du göra? 
Ingenting.

softClose – smäll igen 
dörren om du kan.
Med smarta softClose stängs dörren till 
kylskåpet mjukt och säkert även om du 
råkar smälla igen dörren. Fasta gångjärn 
– ger stabilare dörr.

hyperFresh Premium – 
håller livsmedel fräscha 
upp till tre gånger så länge.
Livsmedlen får tre gånger så lång 
livslängd i en zon i kylskåpet som 
konstant håller 0,5 °C. Nollgradzonen 
är fördelad på tre separata lådor. En 
mindre låda för nötter, ost och ägg. 
En större för fisk och kött. Samt en 
fuktighetsreglerande låda för frukt och 
grönsaker.

freshSense – jämn 
temperatur genom intelligent 
sensorteknologi.
Temperaturen i kylskåpet kan variera, t.ex. 
beroende på rumstemperatur och hur 
ofta du öppnar kylskåpsdörren. De smarta 
freshSense-sensorerna reagerar så snart 
temperaturen förändras och tar kontroll 
över kylningen. 
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Livet pågår 
där ute. 
Fräschhet 
väntar på dig 
hemma.

Integrerad kyl/frys, nischhöjd 178 cm

iQ300 iQ500

KI87SAD30 
• Integrerad kyl/frys, 70/30-fördelning 
• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk 
 stängning
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• hyperFresh-låda för längre hållbarhet
• Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel
• Inredning med rostfria detaljer
• Volym kyl: 209 l, frys: 61 l
• Energiklass: A++, 225 kWh/år

Rek ca-pris: 15 499 kr

KI87VVS30 
• Integrerad kyl/frys, 70/30-fördelning 
• Gångjärn med glidskenor
• Effektiv LED-belysning i kyldelen
• Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel
• Inredning med rostfria detaljer
• Grönsakslåda
• Volym kyl: 209 l, frys: 63 l
• Energiklass: A++, 227 kWh/år

Rek ca-pris: 11 099 kr

Integrerad kyl/frys med noFrost, nischhöjd 178 cm

iQ300 iQ500 iQ700

KI39FP60 
• Integrerad kyl/frys, 70/30-fördelning
• softClose – kyldörr med dämpad och 
 mjuk stängning
• Effektiv LED-belysning i kyldelen 
• hyperFresh Premium med hela 56 l 0 °C zon – 
 3 gånger så lång hållbarhet
• Inredning med rostfria detaljer
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 184 l, frys: 61 l
• Energiklass: A++, 247 kWh/år

Rek ca-pris: 25 899 kr

KI86NHD30 
• Integrerad kyl/frys, 60/40-fördelning
• Kan styras via Home Connect App
• softClose – kyldörr med dämpad och 
 mjuk stängning
• Effektiv LED-belysning i kyldelen 
• Elektronisk temperaturstyrning via LEDpanel
• hyperFresh-låda 
• Inredning med rostfria detaljer
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 188 l, frys: 67 l
• Energiklass: A++, 221 kWh/år
• Se måttskiss för dörrmått

Rek ca-pris: 16 299 kr

KI86NVF30 
• Integrerad kyl/frys, 60/40-fördelning
• Fasta gångjärn – ger stabilare dörr 
• Effektiv LED-belysning i kyldelen 
• Elektronisk temperaturstyrning touchControl
• Inredning med rostfria detaljer
• Grönsakslåda
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 188 l, frys: 67 l
• Energiklass: A++, 222 kWh/år
• Se måttskiss för dörrmått 

Rek ca-pris: 14 399 kr

Droppskydd 
55 cm, Q8C0000781
60 cm, Q8C0000782
120 cm, Q8C0000786
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Kyl/frys, höjd 203 cm

iQ500

KG39NAI36 
• Kyl/frys – bredd 60 cm
• Rostfri easyClean, 203 cm hög
• Home Connect ready via adapter (tillbehör)
• 2 hyperFresh-lådor, varav 1 med 0 °C zon – 
 längre hållbarhet
• Frysdel med noFrost
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym kyl: 366 l, frys: 87 l
• Energiklass: A++, 273 kWh/år

Rek ca-pris: 16 399 kr

WiFi-tillbehör, KS10ZHC00

KG36NAI3Q 
• Kyl/frys – bredd 60 cm
• Rostfri easyClean, 186 cm hög
• Home Connect ready via adapter (tillbehör)
• 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering
• 2 hyperFresh-lådor, med 0 °C zon – längre 
 hållbarhet
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Frysdel med noFrost
• Volym kyl: 237 l, frys: 87 l
• Energiklass: A++, 260 kWh/år

Rek ca-pris: 15 099 kr

Finns även vit, KG36NAW3Q 
Rek ca-pris: 14 499 kr

WiFi-tillbehör, KS10ZHC00

ReadyReady

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
* Omfattas ej av 150 dagars returrätt.

Kyl/frys med Home Connect

iQ500

Kyl/frys

iQ500

KG36NHI32*
• Kyl/frys – bredd 60 cm
• Rostfri easyClean, 187 cm hög
• Kan styras via Home Connect App, 
 med 2 kameror i kyldelen
• 2 hyperFresh-lådor, varav 1 med 0 °C zon – 
 längre hållbarhet
• Frysdel med noFrost
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym kyl: 234 l, frys: 86 l
• Energiklass: A++, 258 kWh/år

Rek ca-pris: 17 499 kr

Titta in i kylen 
med mobilen.

Titta in i ditt kylskåp – var du än är. 
Appen Home Connect är ett lättanvänt gränssnitt för alla dina 
Wi-Fi-anslutna vitvaror från Siemens. Med hjälp av kameror i 
kylskåpet kan du kontrollera kylens innehåll var du än är. Du 
kan även ändra inställningarna för kylskåpet samt sätta på 
eller stänga av det.

KG36NHI32 har kameror som visar 
vad du har i kylskåpet, även på 
hyllorna i dörren.
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Kyl och frys med noFrost samt is och vatten

iQ700 

Kyl och frys med noFrost

iQ500

KS36VAI31* 
• Rostfri easyClean kylskåp  – bredd 60 cm, 
 höjd 186,5 cm
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 346 l
• Energiklass: A++, 112 kWh/år

Rek ca-pris: 12 899 kr

KS36VAW31* 
• Vitt kylskåp – bredd 60 cm, höjd 186,5 cm
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 346 l
• Energiklass: A++, 112 kWh/år

Rek ca-pris: 11 799 kr

KS36WPI30* 
• Kylskåp – bredd 60 cm, höjd 187 cm
• Rostfri easyClean
• hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt 
 och grönt
• Dispenser för kallvatten med belysning och 
 aquaStop®
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 346 l
• Energiklass: A++, 112 kWh/år
• Dörrhängning vänster. Ej omhängningsbar

Rek ca-pris: 16 099 kr

GS36NAI31* 
• Rostfri easyClean frys med noFrost
• 5 frysbackar, varav 2 bigBox
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• iceTwister, alltid is tillgängligt
• Volym: 237 l
• Energiklass: A++, 234 kWh/år

Rek ca-pris: 13 599 kr

GS36NAW31* 
• Vit frys med noFrost
• 5 frysbackar, varav 2 bigBox
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• iceTwister, alltid is tillgängligt
• Volym: 237 l
• Energiklass: A++, 234 kWh/år

Rek ca-pris: 12 599 kr

GS36DPI20* 
• Rostfri easyClean med noFrost – bredd 60 cm, 
 höjd 187 cm
• 5 frysbackar och 2 fack
• Dispenser för isbitar och krossad is, med 
 LED-belysning och aquaStop®
• LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
• Volym: 210 l
• Energiklass: A++, 279 kWh/år
• Dörrhängning höger. Ej omhängningsbar

Rek ca-pris: 22 299 kr

* Omfattas ej av 150 dagars returrätt.

Is och vatten.
För vatten i sina vackraste former. 
Isbitar eller krossad is med en 
knapptryckning – en enkel lyx med 
Siemens is- och vattendispenser. 
Tack vare den integrerade dispen-
sern i frysen kan du alltid njuta av 
en iskall dryck.

Droppskydd 
60 cm, Q8C0000782
120 cm, Q8C0000786

Sammanbindningslist
inox, KS36ZAL00
vit, KS36ZAW00
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Kombinerad tvätt/tork

WK14D321EU*
• Kombinerad tvättmaskin–
 torktumlare
• Helt integrerbar
• 7 kg tvätt – torkar 4 kg nonstop
• 1400 varv/min
• Energieffektivitetsklass: B

Rek ca-pris: 15 599 kr

iQdrive-motor – 
10 års garanti.
En effektiv, långlivad och tyst 
kolborstfri motor som drivs av 
en permanentmagnet, vilket 
minimerar slitage och gör 
den bättre än konventionella 
tvättmaskinsmotorer ifråga om 
prestanda och hållbarhet. 

Självrengörande 
kondensor.
Kondensorn rengörs automatiskt 
under torkningen och torktumlaren 
behåller på så vis sin låga energi-
förbrukning torkomgång efter 
torkomgång. 

Outdoor/impregnering.
Med funktionen Outdoor/
Impregnering kan funktions-
kläder som t.ex. GORE-TEX® 
tvättas rena och impregneras i 
ett moment.

Tvättmaskiner med smart och energisnål motor och 
värmepumpstorktumlare med självrengörande kondensor

WM14N2O7DN  
• Kapacitet: 7 kg
• Stor LED-display med 
 touchControl-knappar
• iQdrive, Outdoor-program
• 1400 varv/minut
• Energiklass: A+++
• varioPerfect – tids- eller 
 energioptimering av program 
 med perfekt resultat

Rek ca-pris: 9 099 kr

WMH4Y8S9DN  
• Kapacitet: 9 kg
• Kan styras via Home Connect App
• Högupplöst TFT-display med 
 touchControl-knappar 
• i-Dos: automatisk dosering av 
 flytande tvättmedel
• iQdrive-motor med 10 års garanti, 
 bl.a. Outdoor, supersnabb 15-
 program
• varioPerfect – tids- eller energi-
 optimering av program med 
 perfekt resultat
• 1400 varv/minut
• Energiklass: A+++

Rek ca-pris: 18 399 kr

WT4HY749DN  
• Kapacitet: 9 kg
• Värmepumpstumlare
• Självrengörande kondensor
• Kan styras via Home Connect App
• autoDry – elektronisk fuktavkänning
• Outdoor-program, ylle- och 
 snabbprogram
• Stor LED-display med touchControl-
 knappar
• Energiklass: A++

Rek ca-pris: 15 399 kr

WT45H2K7DN  
• Kapacitet 7 kg
• Värmepumpstumlare
• autoDry, elektronisk fuktavkänning
• Outdoor-program, ylle- och 
 dunprogram
• Energiklass: A++

Rek ca-pris: 7 899 kr

Tvättmaskinen som 
håller kontakten.
Du kan enkelt välja program och funktioner och även starta 
tvättmaskinen via Home Connect-appen.

Tvättmaskinen med i-Dos doserar flytande tvättmedel 
automatisk. Sensorn känner av tvättmängd, textiltyp och 
smutsighetsgrad och doserar automatiskt rätt mängd 
tvättmedel. i-Dos tvättmaskin med Home Connect skickar dig 
pushmeddelande när tvättmedlet börjar ta slut.

Foldern innehåller rek. ca-priser inkl. moms och miljöavgift och gäller 1 april–30 september 2017. 
Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
* Omfattas ej av 150 dagars returrätt.

iQ300 iQ800iQ700

WM14W5S9DN
• Färg: Inox
• Kapacitet: 9 kg
• Stor LED-display med 
 touchControl-knappar
• iQdrive-motor med 10 års garanti
• Bl.a. Outdoor/Impregnering, 
 Supersnabb 15-program
• varioPerfect – tids- eller 
 energioptimering av program 
 med perfekt resultat
• 1400 varv/minut
• Energiklass: A+++

Rek ca-pris: 15 299 kr

WT45W569DN
• Färg: Inox
• Kapacitet: 9 kg
• Värmepumpstumlare
• Självrengörande kondensor
• autoDry – elektronisk fukt-
 avkänning
• Outdoor-program, Ylletorkning
 i korg
• Energiklass: A++

Rek ca-pris: 13 799 kr



My Siemens Home – 
mer av allt.
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Utmana studioLine i 150 dagar. Du får
hela 150 dagars returrätt. Om studioLine
produkterna inte lever upp till dina förvänt-
ningar får du pengarna tillbaka (med avdrag 
för returkostnaden). Notera att du behöver 
registrera din produkt i My Siemens Home.

Inspiration. Vi ger dig tips och inspiration 
om hur du får ut maximalt av dina studioLine 
produkter.

Allt på ett ställe. I My Siemens Home hittar 
du allt för just dina produkter; manualer och 
skötselråd. Snabbt och enkelt.

Service 24/7. Du kan boka ett servicebesök 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar 
om året – online eller per telefon. En bra service 
gör livet enklare.

studioLine

150 
dagar

VIP

Vipnummer

Inspiration

Erbjudanden

Allt på ett ställe

10%
rabatt i eShop

Året runt

VIP-nummer. Du får exklusivt direktnummer till 
våra professionella produktrådgivare. Ingen kan 
din Siemensprodukt bättre.

Exklusiva erbjudanden. Som medlem i 
My Siemens Home får du nyhetsbrev med 
attraktiva erbjudanden från vår eShop och även 
receptförslag.

10 % rabatt i eShop. När du registrerar dig 
och dina produkter i My Siemens Home får du 
alltid 10 % rabatt i vår eShop. I vår eShop finns 
tillbehör, reservdelar och rengöring till dina 
produkter. Dessutom ingår fraktfria leveranser.

Exklusiva förmåner med My Siemens Home.

Villkor Siemens studioLine 150 dagar nöjd kunderbjudande.
Siemens studioLine 150 dagar nöjd kunderbjudande (”Kunderbjudan-
det”) gäller endast Siemens studioLine produkter. För att se samtliga 
produkter som ingår i Siemens studioLine se siemens-home.bsh-
group.com/se/studioline.

För att Kunderbjudandet ska gälla behöver du först ha registrerat dig 
och din Siemens studioLine produkt på My Siemens Home senast 14 
dagar efter köp eller, för det fall leverans av produkten sker vid ett 
senare tillfälle, 30 dagar efter aktuell leverans. För att sedan utnyttja 
Kunderbjudandet måste du ha returnerat produkten senast 150 dagar 
efter att du mottagit produkten.

Produkten måste vara köpt och slutbetald i en online- eller fysisk köks-
butik i Sverige och omfattar inte vitvaror som medföljer nyproduktion 
av lägenhet eller hus. Kunderbjudandet gäller endast konsumenter 
och inte näringsidkare. Kunderbjudandet omfattar heller inte produkt 
som skadats till följd av handhavandefel (ej tekniskt ursprungligt fel). 
Kunderbjudandet omfattar heller inte tillbehör. Du behöver spara ditt 
kvitto/din faktura och kvittensen på din leverans i fall du vill returnera 
din produkt.

Vid registreringen skapar du först ditt My Siemens Home-konto och 
därefter loggar du in och registrerar din/dina Siemens studioLine 
produkter. För att returnera produkten behöver du fylla i ett returfor-
mulär, ladda upp kvittensen på din leverans och ditt kvitto/din faktura 
på din medlemssida i My Siemens Home. Därefter kommer du att få 
retur- och emballageinstruktioner per mail. Emballera produkten väl, 
så att den inte skadas vid transport. Produkten ska vara fullt fungeran-
de och ren vid återlämnandet. Vid retur kommer Bring att hämta upp 
din produkt. Eventuell avinstallation av produkten ombesörjes av dig.

När din retur kommit oss tillhanda kommer du att få dina pengar 
utbetalda till ditt angivna bankkonto, med avdrag för returkostnaden, 
inom 4–8 veckor. Kunderbjudandet omfattar inte fraktkostnaden för 
din retur och därmed behöver du betala en returkostnad på 495 kr per 
produkt. Detta belopp dras mot inköpspriset vid återbetalning.

Observera att om du vill återlämna en produkt gäller i första hand 
butikens villkor för byte och öppet köp. Kunderbjudandet begränsar 
inte din normala produktgaranti och påverkar inte heller i övrigt dina 
rättigheter enligt konsumentköplagen.

Produkter i denna broschyr som är markerade med en * är inte 
studioLine-produkter, och ingår därför inte i 150 dagar nöjd kund-
erbjudandet.

Du kan närsomhelst avregistrera ditt konto och dina produkter på 
My Siemens Home. Behöver du hjälp med detta är du alltid välkommen 
att kontakta oss. Har du frågor om Kunderbjudandet, ring oss på 0771-
19 55 00. Välj knappval 4 i menyn (produktinformation inför köp).

Villkor Home Connect.
Home Connect är en tjänst som erbjuds av Home Connect GmbH. 
För mer information om Home Connect, besök siemens-home.
bsh-group.com/se. Home Connect finns bara i utvalda länder. För 
att använda Home Connect måste du skapa ett användarkonto och 
registrera dig hos Home Connect GmbH. Appen är på engelska och du 
laddar ner den gratis via Google Play Store eller App Store.
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