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Siemens - SN65L034EU
Myčka nádobí ActiveWater, 60 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 12 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++
• spotřeba energie v programu Eco 50: 258 kWh/rok na
základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na
studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče.
• spotřeba energie při programu Eco 50: 0.9 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 2800 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 10 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 195 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
• počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• 2 speciální funkce: varioSpeed, 1/2 náplň
• 4 mycí teploty
• speedMatic hydraulický systém
• dávkovací asistent
• iQDrive
• aquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
• nerez/polinox
• ovládání shora
• ukazatel zbytkového času v minutách
• akustický signál
ukončení programu
trída
• infoLight: optický
ukazatel průběhu programu (modrý)
energetické
• barva ukazatele:
červená
úcinnosti
• časová předvolba 1-24 hod
19490 CZK
trída
• elektronickýúcinnosti
ukazatel nedostatku soli
• elektronickýmytí
ukazatel nedostatku leštidla
• varioFlex systém košů
15490 CZK
• stříbrné XXLtrída
mycí koše s madlem
úcinnosti
• výškově nastavitelný
horní koš pomocí 3-násobněho
sušení
rackMaticu
• sklopné- přihrádky
v horním koši (2x)
Siemens
SN54M582EU
•Myčka
sklopné
přihrádky
na talíře 60
v dolním
nádobí
ActiveWater,
cm koši (4x)
•vestavná
koš na příbory
v
dolním
myčka - nerez koši
•• odkládací
plocha
pro hrnečky
v horním mycím koši (2x)
třída spotřeby
energie:
A+
AquaStop
se zárukou
•• náplň:
14 jídelních
sad
servo-zámek
•• spotřeba
energie v programu Eco 50: 299 kWh/rok na
• systém
skla
základěochrany
280 standardních
mycích cyklů (napojení na
• zpředu
nastavitelné
nožičkyv režimech s nízkou spotřebou
studenou vodu) a spotřebě
• vč.
ochranného
plechu
pro
(ochrana
před párou)
energie. Skutečná spotřebapodstavbu
energie závisí
na způsobu
• používání
rozměry spotřebiče
(vxšxh): 81.5 x 59.8 x 55 cm
spotřebiče.
a spotřeba
•Výkon
spotřeba
energie při programu Eco 50: 1.05 kWh
Programy
speciální
funkce stavu a v režimu ponechání
• spotřebaaenergie
ve vypnutém
Technologie
sušení
v zapnutémoplachování
stavu: 0.1 Wa/ 0.1
W
Bezpečnost
• spotřeba vody v programu Eco 50: 3360 litrů/rok, na
Komfort
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
Technické
informace
a příslušenství
vody závisí
na způsobu
používání spotřebiče.

A+
A
A

• spotřeba vody v programu Eco 50: 12 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 210 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• vestavná myčka
• počet programů 4 : intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
• speciální funkce: varioSpeed
• 4 mycí teploty
• spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco
50 °C): 0.7 kWh
• hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW
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25790 CZK
18990 CZK

Siemens - SN65N089EU
Myčka nádobí ActiveWater, 60 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 13 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++
• spotřeba energie v programu Eco 50: 262 kWh/rok na
základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na
studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče.
• spotřeba energie při programu Eco 50: 0.92 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 1680 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 6 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 195 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
• Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 5l; v závislosti na
stupni zašpinění nádobí
• počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• 3 speciální funkce: varioSpeed Plus, 1/2 náplň, extra sušení
• 4 mycí teploty
• speedMatic hydraulický systém
• ekologicko-ekonomická distribuce vody
• dávkovací asistent
• iQDrive
• aquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
• nerez
• ovládání shora
• ukazatel zbytkového času v minutách
• akustický signál ukončení programu
21490 CZK
• timeLight
• barva ukazatele: červená
• časová předvolba 1-24 hod
15990 CZK
• elektronickýtrída
ukazatel nedostatku soli
energetické
• elektronickýúcinnosti
ukazatel nedostatku leštidla
• varioFlex systém košů
• příborová
zásuvka
Siemens
- KI34VA50IE
•Vestavná
stříbrné kombinace
XXL mycí koše
s madlem
chladnička/mraznička
•• výškově
nastavitelný
horní
třída spotřeby energie:
A+ koš pomocí 3-násobněho
• rackMaticu
spotřeba energie: 275 kWh/rok
sklopné
přihrádky
v horním
•• užitný
objem
celkem:
267 l koši (2x)
sklopnéchladící
přihrádky
na 200
talířel v dolním koši (4x)
•• objem
části:
•• odkládací
plocha
pro
hrnečky
objem mrazící části ****: 67 l v horním mycím koši (2x)
•• odkládací
plocha při
na poruše:
hrnečky24
vehod.
spodním koši (2x)
doba skladování
•• AquaStop
se zárukou
mrazicí kapacita:
6 kg za 24 hod.
mechanická
dětská
pojistka proti otevření dvířek
•• klimatická
třída:
SN-ST
servo-zámek
•• hlučnost:
40 dB(A) re 1 pW
•• systém
ochrany
skla
vestavný spotřebič - model je určený k montáži
•Komfort
zpředuanastavitelné
bezpečnostnožičky
•• vč.
ochranného
ploché
panty plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
rozměry spotřebiče
(vxšxh):
81.5 x 59.8 x 55 cm
•• elektronické
ovládání
- LED ukazatele
a spotřeba
•Výkon
1 chladící
okruh/ 1 kompresor
Programy
a
speciální
funkce
• zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru
Technologie
a sušení
• závěs dveříoplachování
vpravo, volitelný
Bezpečnost
Chladicí prostor
Komfort
• počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho
Technické
informace a příslušenství
výškově nastavitelných:
4,

A+

• automatické odtávání v chladicí části
• výsuvná přihrádka
• zásobník na zeleninu s regulací vlhkosti
a vlnkovitě strukturovaným dnem uchovává přirozenou
vlhkost ovoce a zeleniny a tím výrazně prodlužuje jejich
čerstvost a zachovává aroma
Mrazicí prostor
• supermrazení se zamrazovací automatikou
• 3 transparentní mrazicí přihrádky
• kalendář zmrazených potravin
• 2 x chladicí akumulátor, 1 x zásobník na vejce, 1 x miska na
led
• rozměry spotřebiče ( V x Š x H): 177 x 54 x 55 cm
• rozměry niky (V x Š x H): 178 x 56 x 55 cm
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31490 CZK
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Siemens - SN678X02TE
Myčka nádobí ActiveWater myčka nádobí, 60 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 14 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A+++
• spotřeba energie v programu Eco 50: 237 kWh/rok na
základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na
studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče.
• spotřeba energie při programu Eco 50: 0.83 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.5 W / 0.5 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 2660 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 9.5 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 195 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
• hlučnost při nočním programu: 40 dB(A) re 1 pW
• plně vestavná myčka
• spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco
50 °C): 0.6 kWh
• Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 7 l, v závislosti na
stupni zašpinění nádobí
• 8 Programů: auto 35-45 °C, auto 45-65 °C,
Auto 65-75 °C, eco 50 °C, Noční program 50 °C, Sklo 40
°C, rychlý 45 °C, předmytí
• 5 speciálních funkcí: shine&dry, intensiveZone, varioSpeed
Plus, 1/2 náplň, hygienaPlus
• 6 mycích teplot
• speedMatic hydraulický systém
• systém sušení Zeolith®
• dávkovací asistent
• iQDrive
• aquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
23990 CZK
• regenerační elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
• nerez
trída
19990 CZK
• Piezo - touchControl
ovládání (černé)
energetické
• emotionLight
úcinnosti
• ovládání shora
• barevný- KI86VVS30
TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
Siemens
•coolEfficiency
akustický signál ukončení programu
•Vestavná
timeLight
kombinace chladnička/mraznička
•Provedení
zobrazenía zbývající
spotřebadoby mytí
černá/bílá/modrá
•• třída
spotřeby energie: A++
barva LED-ukazatele:
•• spotřeba
energie: 231 modrá
kWh/rok
•• časová
předvolba
1-24
hod
užitný objem
celkem:
267
l
•• elektronický
ukazatel
nedostatku
soli
hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW
•• elektronický
ukazatel
nedostatku
leštidla
klimatická třída: SN-T
• VarioFlex Pro - flexibilní systém košů s modře označenými
Design
uchopovacími
• LED
osvětlení částmi
v chladící částí
•• příborová
zásuvka
varioPro
Vnitřní prostor
dekorován
kovovými prvky
•Komfort
stříbrnéa XXL
mycí
koše
bezpečnost
•• výškově
nastavitelný
horní
pomocí 3-násobněho
elektronické ovládání - LEDkoš
ukazatele
rackMaticu - zaručí konstantní teplotu díky inteligentní
• FreshSense
• senzorové
sklopné přihrádky
v horním koši (6x)
technologii
•• sklopné
přihrádky
talíře v dolním koši (8x)
1 chladící
okruh/ 1na
kompresor
•• 2
výklopné
etažéry
v horním koši
supermrazení se zamrazovací
automatikou
•Chladicí
odkládací
plocha na hrnečky ve spodním koši (2x)
prostor
speciálníprostor:
držák na
skleničky
ve spodním koši
•• chladicí
191
l
AquaStop
se zárukou
•• 4
x odkládací
plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x
• mechanická
dětská pojistka proti otevření dvířek
výškově nastavitelná
•• servo-zámek
4 přihrádky ve dveřích
•Freshness
systém ochrany
Systemskla
zpředu nastavitelné
•• zásobník
na zeleninunožičky
s regulací vlhkosti
• a
vč.vlnitým
ochranného
dnem plechu pro podstavbu (ochrana před párou)
•Mrazicí
rozměry
spotřebiče
(vxšxh):
81.5 x 59.8 x 55 cm
prostor
Výkon
a spotřeba
• objem
mrazící části ****: 76 l
Programy
a speciální
• mrazicí kapacita:
3.5funkce
kg za 24 hod.
oplachování
a sušení
•Technologie
doba skladování
při poruše:
24 hod.
Bezpečnost
• varioZone - vyjímatelné odkládací plochy v mrazícím
Komfort
prostoru pro větší variabilitu skladování potravin
Technické
informace
a příslušenství
• 3 x transparentní
mrazicí
box, z toho 1 bigBox

A++

• kalendář zmrazených potravin
Rozměry

