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8490 CZK

Siemens - HB239E5 nerez
Vestavná trouba
• trouba s Multifunkcí (7 druhů ohřevu: variabilní maloplošný
gril, variabilní velkoplošný gril, cirkulační infra-gril, spodní
ohřev, horní/spodní ohřev, rozmrazování, horký vzduch)
• elektronická regulace teploty 50 °C - 270 °C
• elektronické hodiny
• dětská pojistka
• pečící trouba (66 l)
• osvětlení vnitřního prostoru
• smaltovaný varný prostor (hnědý)
• pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty
• 1 x univerzální pánev, 1 x kombinovaný rošt
• jednonásobný teleskopický výsuv
• chladicí ventilátor
• celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
• odnímatelná dvířka trouby
pro snadné čištění
• celkový příkon elektro: 2.8 kW
• rozměry (VxŠxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm
• délka přívodního kabelu (1,00 m)
• třída spotřeby energie A
• Energetická třída: A
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.96 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.88 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 66 l
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14990 CZK

Siemens - HB43GR540 nerez
Vestavná trouba
čištění:
• ecoClean: boky a zadní stěna
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
• sklopný dvouokruhový gril
• hladké stěny pečicí trouby
výsuvný systém:
• jednonásobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ
typ pečicí trouby / druh ohřevu:
• pečicí trouba Universal (7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev,
horký vzduch, samostatný dolní ohřev, cirkulační gril, variovelkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)
• objem: 60 l
• chladicí ventilátor
komfort:
• elektronické hodiny
• osvětlení pečicí trouby
• softClose - tlumené dovírání dvířek trouby
rychlost:
• automatický rychloohřev
design:
• světelný koncept: bílá/modrá
• zápustné knoflíky
• pečicí trouba s hladkým smaltem titanGlanz
• profesionální madlo
bezpečnost:
• teplota skla dvířek max. maximální teplota dveří: 40°C
(měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní
ohřev a 180°C po hodině provozu)
• dětská pojistka: tlačítko Klíč
• Energetická třída A
příslušenství:
• 1 x hliníkový pečicí plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x
univerzální pánev
technické informace:
• připojovací kabel (1,2 m) se zástrčkou
• Energetická třída: A
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.92 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.85 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 60 l

23990 CZK

34990 CZK

21490 CZK

31490 CZK

Siemens - Pečicí trouba
HB675G0S1 nerez
typ pečicí trouby / druh ohřevu:
• Pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu:
4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev,
horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo,
spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
• objem: 71 l
design:
• otočný volič
• vnitřní povrch pečicí trouby: EA
• designové madlo z nerezové oceli
čištění:
• activeClean - automatické samočištění
• závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
komfort:
• 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková
tlačítka
• automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
cookControl
program sabat
• výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání
dvířek
• cookControl
• počet automatických programů: 10 ks
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové vnitřní osvětlení, osvětlení trouby se separátním
vypínáním
• chladicí ventilátor

Siemens - Pečicí trouba s mikrovlnami
HM676G0S1 nerez
typ pečicí trouby / druh ohřevu:
• Pečicí trouba s mikrovlnami s 13-ti druhy ohřevu:
4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev,
horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo,
spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• Další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev,
kombinovaný mikrovlnný ohřev
• elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
• max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného
výkonu (90 W,180 W,360 W,600 W, 900 W) s invertorem
• objem: 67 l
design:
• otočný volič
• vnitřní povrch pečicí trouby: EA
• designové madlo z nerezové oceli
čištění:
• activeClean - automatické samočištění
• závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
• Speciálně upravená vnitřní část skleněných dveří
komfort:
• 3,7" barevný grafický TFT displej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
• automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
program sabat
• výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání
dvířek
• cookControl Plus
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• LED osvětlení, osvětlení trouby se separátním vypínáním

20990 CZK
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Siemens - Pečicí trouba
HB655GNS1 nerez
typ pečicí trouby / druh ohřevu:
• Pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu:
4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev,
horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo,
spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
• objem: 71 l
design:
• otočný volič
• vnitřní povrch pečicí trouby: EA
• designové madlo z nerezové oceli
čištění:
• EcoClean: strop, zadní stěna, boční stěny
• ecolytický program
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
komfort:
• 2,8" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková
tlačítka
• automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
cookControl
program sabat
• výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání
dvířek
• cookControl
• počet automatických programů: 10 ks
• elektronické hodiny
• rychloohřev
• halogenové vnitřní osvětlení, osvětlení trouby se separátním
vypínáním
• chladicí ventilátor
• nerezový ventilátor
• tlačítko info
závěsné rošty / teleskopické výsuvy:
• závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, se STOPFUNKCÍ
příslušenství:
• 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální
pánev
bezpečnost:
• maximální teplota dveří: 40°C
• dětská pojistka
bezpečnostní vypínání trouby
ukazatel zbytkového tepla
42990 CZK
tlačítko start
spínač kontaktu dveří
technické informace
trídakabelu: 120 cm
38490 CZK
• délka síťového
energetické
• celkový příkon
elektro: 3.65 kW
úcinnosti
• rozměry (VxŠxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm
• Rozměry
niky (vxšxh):
Siemens
- Parní
trouba 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm
HS658GXS1
nerez
•typ„potřebné
rozměry
naleznete
v instalačních materiálech“
pečicí trouby / druh
ohřevu:
•• Energetická
Parní trouba třída:
s 15-tiA+
druhy ohřevu:
spotřeba
při konvenčním
0.87 kWh
4D
horký el.energie
vzduch, horký
vzduch eco,ohřevu:
horní/spodní
ohřev,
spotřeba el.energie
při cirkulaci/horkém
vzduchu:
0.69 kWh
horní/spodní
ohřev eco,
cirkulační infra-gril,
velkoplošný
gril,
elektrická
trouba
maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo,
objem
trouby:
71
l
spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání,

A+

sušení, udržování tepla
• Další způsoby vaření s párou: pára, regenerace (ohřívání),
kynutí, rozmrazování
• elektronická regulace teploty 30 °C - 250 °C
• objem: 71 l
design:
• otočný volič
• vnitřní povrch pečicí trouby: EA
čištění:
• EcoClean: boční stěny, strop, zadní stěna
• ecolytický program
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
• designové madlo z nerezové oceli
komfort:
• 5,7" barevný grafický TFT dispej vč. češtiny, s dotykovým
ovládáním
• automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
program sabat
• Další funkce:
automatické připařování
program na odvápnění
čisticí program
automatické vyrovnání bodu varu dle nadm.výšky
sušení
• výklopná dvířka, softMove - tlumené otevírání a dovírání

