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PIEKARNIKI

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• Wyświetlacz tekstowy 2,8”
• 10 Programów automatycznych  

cookControl
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• System łatwego czyszczenia ecoClean
• Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full 

extension z funkcją telescopeStop
• Chłodny front 40°C

• Piekarnik z 7 funkcjami grzania: 
termoobieg 3D, grzanie góra/dół, 
grill z obiegiem powietrza, grill o dużej 
powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, 
termoobieg łagodny

• Pojemność piekarnika: 71 l
• Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
• Regulacja temperatury w zakresie 50 – 

275°C 
• Wyświetlacz LED (czerwone podświetlenie)
• Zegar elektroniczny
• Szybkie nagrzewanie
• Chłodny front 40°C
• Oświetlenie halogenowe wnętrza
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Dmuchawa chłodząca

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• Wyświetlacz tekstowy 3,7”
• System wspomagania wyboru potrawy 

cookControl plus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• System łatwego czyszczenia ecoClean
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Chłodny front 40°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• Wyświetlacz tekstowy 2,8”
• 10 Programów automatycznych cookControl
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• System czyszczenia pyrolitycznego 

activeClean
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Chłodny front 30°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• 5 Poziomów mocy mikrofal - max 800 W
• Inwerter
• Programy varioSpeed
• Wyświetlacz tekstowy 3,7”
• System wspomagania wyboru potrawy 

cookControl plus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove, system czyszczenia 
pyrolitycznego activeClean

• Prowadnice teleskopowe activeClean na 
1 poziomie

• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 
dziecko

• Oświetlenie LED
• Chłodny front 30°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

HB 635GNS1HB 234A0S0 HB 636GBS1 HB 675GBS1 HM 676G0S1
IQ700 PIEKARNIKIQ300 PIEKARNIK IQ700 PIEKARNIK IQ700 PIEKARNIK IQ700 PIEKARNIK Z MIKROFALĄ
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PIEKARNIKI

• 15 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem 

pary: para 100%
• Regeneracja
• Fermentacja
• Rozmrażanie
• Wyświetlacz tekstowy 5,7”
• System wspomagania wyboru potrawy 

cookControl Plus
• Czujnik pieczenia bakeSensor
• Termosondaplus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• System łatwego czyszczenia ecoClean
• Prowadnice teleskopowe full extension 

na 3 poziomach z telescopStop
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Chłodny front 40°C
• Oświetlenie wielopoziomowe LED
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• Wyświetlacz tekstowy 2,8”
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• System łatwego czyszczenia ecoClean
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Chłodny front 40°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

• Piekarnik z 8 funkcjami grzania:  
termoobieg 4d, termoobieg eco, grzanie 
góra/dół, grzanie góra/dół ECO, 
grill z obiegiem powietrza, grill o dużej 
powierzchni, funkcja pizza, funkcja coolStart

• Regulacja temperatury w zakresie  
30°C - 300°C 

• Pojemność: 71 l
• Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 2,8” 

z przyciskami sensorowymi
• Zegar elektroniczny 
• Automatyczna propozycja temperatury
• Szybkie nagrzewanie
• Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik 

oświetlenia piekarnika 
• Dmuchawa chłodząca 
• Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie 

drzwi, softMove - delikatne otwieranie 
i domykanie drzwi, zawias drzwi u dołu

• Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
• Elektroniczna blokada drzwi
• Automatyczny system samoczyszczenia 

activeClean - czyszczenie pyrolityczne

• Piekarnik z 13 funkcjami grzania:  
termoobieg 4d, termoobieg eco, grzanie 
góra/dół, grzanie góra/dół ECO, 
grill z obiegiem powietrza, grill o dużej 
powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja 
pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, 
pieczenie w niskiej temp., Podgrzewanie, 
podtrzymywanie ciepła 

• Regulacja temperatury w zakresie  
30°C - 300°C

• Pojemność: 71 l 
• Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7” 

z przyciskami sensorowymi 
• Automatyczna propozycja temperatury 
• Wyświetlacz temperatury
• System wspomagający wybór potrawy 

cookControl plus 
• CoolStart 
• Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik 

oświetlenia piekarnika 
• System czyszczenia pyrolitycznego 

activeClean
• Dmuchawa chłodząca 
• Zawias drzwi: softClose - miękkie domykanie 

drzwi, softMove - delikatne otwieranie 
i domykanie drzwi, zawias drzwi u dołu

• Elektroniczna blokada drzwi
• Chłodny front podczas działania funkcji 

samoczyszczenia pyrolitycznego
• Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa 

titanGlanz

• Piekarnik z kuchenką mikrofalową 
z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4d, 
termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie 
góra/dół eco, grill z obiegiem powietrza, 
grill o dużej powierzchni, grill o małej 
powierzchni, funkcja pizza, funkcja coolStart, 
grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., 
Podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła

• Dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: 
mikrofale, tryb kombi (varioSpeed) 

• Inteligentna technologia inwertera: 
maksymalna moc regulowana jest podczas 
dłuższej pracy do 600 w

• Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7” 
z przyciskami sensorowymi 

• Regulacja temperatury w zakresie  
30°C - 300°C 

• Pojemność: 67 l 
• System wspomagający wybór potrawy 

cookControl plus 
• Automatyczna propozycja temperatury
• Zegar elektroniczny 
• Szybkie nagrzewanie 
• CoolStart 
• Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia 

piekarnika
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Czyszczenie: sufit, ecoClean, ecoClean Plus, 

program ecoClean, hydrolyse manual
• Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa 

titanGlanz

HS 658GXS1 HB 634GBW1 HB 672GBS1 HB 676G0S1 HM 656GNS1
IQ700 PIEKARNIK Z PAROWAREM FULLSTEAM IQ700 PIEKARNIK IQ700 PIEKARNIK IQ700 PIEKARNIK IQ700 PIEKARNIK Z MIKROFALĄ
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PIEKARNIKI

• 13 Funkcji piekarnika
• Home connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
• Funkcja coolStart
• Wyświetlacz tekstowy 3,7”
• System wspomagania wyboru potrawy cookControl plus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove
• Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego 

activeClean
• Prowadnice teleskopowe na 3 poziomach fullExtension 

z telescopeStop
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
• Chłodny front 30°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

HB 676G5S6
IQ700 HOME CONNECT

• 15 Funkcji piekarnika
• Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
• Funkcja coolStart
• Dodatkowe sposoby grzania z mikrofalami: mikrofale
• varioSpeed
• Max. Moc: 800 W; 5 stopni mocy mikrofal
• Inwerter
• Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: 

regeneracja
• Fermentacja
• Wyświetlacz tekstowy 5,7”
• System wspomagania wyboru potrawy cookControl plus
• Czujnik pieczenia bakeSensor
• Termosondaplus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove
• Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego activeClean
• Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie przystosowane do 

czyszczenia activeClean
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
• Oświetlenie wielopoziomowe LED
• Chłodny front 30°C

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• Wyświetlacz tekstowy 2,8”
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove
• System łatwego czyszczenia ecoClean
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
• Chłodny front 40°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

HN 678G4S6 HB 634GBS1

IQ700 HOME CONNECT PIEKARNIK PULSESTEAM Z DO-
DATKIEM PARY I MIKROFALĄ IQ700 PIEKARNIK

• 15 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• 5 Poziomów mocy mikrofal - max 800 W
• Inwerter
• Programy varioSpeed
• Wyświetlacz tekstowy 5,7”
• System wspomagania wyboru potrawy cookControl Plus
• Czujnik pieczenia bakeSensor
• TermosondaPlus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi z systemem softMove, 

system czyszczenia pyrolitycznego activeClean
• Prowadnice teleskopowe activeClean na 1 poziomie
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dziecko
• Oświetlenie wielopoziomowe LED
• Chłodny front 30°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

HM 678G4S1
IQ700 PIEKARNIK Z MIKROFALĄ
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PIEKARNIKI KOMPAKTOWE

• Kompaktowy parowar do zabudowy 
z 4 rodzajami grzania: para 100%, 
regeneracja, fermentacja, rozmrażanie

• Pojemność: 38 l
• Moc przyłączeniowa: 1,75 kW
• Regulacja temperatury: 30 – 100°C
• Wyświetlacz TFT Display 2,8” z przyciskami 

sensorowymi
• Automatyczna propozycja temperatury
• Wyświetlacz aktualnej temperatury
• Kontrola rozgrzewania
• Chłodny front 40°C
• Programy automatyczne cookControl
• Liczba programów automatycznych: 20
• Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
• Oświetlenie wnętrza
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Przycisk start
• Dmuchawa chłodząca
• Zbiornik wody o pojemności 1,3 l
• Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
• softMove – delikatne otwieranie i domykanie 

drzwi

• 6 funkcji grzania: termoobieg 4D, termoobieg 
eco, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej 
powierzchni, grill o małej powierzchni, 
podgrzewanie

• 2 dodatkowe sposoby grzania:
– mikrofale, 
–  varioSpeed: tryb Kombi z Mikrofalami

• Maksymalna moc mikrofal: 900 W
• 5 poziomów mocy: 90, 180, 360, 

600 W i max z inwerterem
• Inteligentna technologia inwertera: 

maksymalna moc regulowana jest podczas 
dłuższej pracy do 600 W

• Pojemność: 45 l
• Moc przyłączeniowa: 3,6 kW
• Regulacja temperatury: 30 – 275°C
• Wyświetlacz TFT Display 2,8” z przyciskami 

sensorowymi
• Automatyczna propozycja temperatury
• Wyświetlacz aktualnej temperatury
• Kontrola rozgrzewania
• Chłodny front 40°C
• Programy automatyczne cookControl
• Ilość programów automatycznych: 14
• Zegar elektroniczny 
• Szybkie nagrzewanie
• Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia 

piekarnika
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Dmuchawa chłodząca
• Stalowy wentylator
• Przycisk informacyjny
• softMove – delikatne otwieranie i domykanie 

drzwi

• 13 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• 5 Poziomów mocy mikrofal - max 900W
• Inwerter
• Programy varioSpeed
• Wyświetlacz tekstowy 3,7”
• System sterowania cookControl plus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• System łatwego czyszczenia ecoClean
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Oświetlenie LED
• Chłodny front 30°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

• 13 funkcji grzania: termoobieg 4D, termo-
obieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/
dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill 
o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, 
funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dol-
ne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, 
podtrzymywanie ciepła

• 4 dodatkowe metody grzania 
z wykorzystaniem pary:
– para 100%,
– regeneracja,
– fermentacja,
– rozmrażanie

• Pojemność piekarnika: 47 l
• Moc przyłączeniowa: 3,3 kW
• Regulacja temperatury: 30 – 250°C 
• Wyświetlacz dotykowy TFT touchDisplay 3,7” 
• Automatyczna propozycja temperatury
• Wyświetlacz aktualnej temperatury
• Kontrola rozgrzewania
• Funkcja szabasowa
• Chłodny front 40°C
• cookControl Plus – system wspomagający 

wybór potrawy
• Wielofunkcyjny zegar elektroniczny
• Szybkie nagrzewanie
• Oświetlenie LED włączane przez otwarcie 

drzwi (z możliwością odłączenia)
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
• Dmuchawa chłodząca
• Stalowy wentylator
• Zbiornik wody o pojemności 1 l
• softMove – delikatne otwieranie i domykanie 

drzwi

CD 634GAS0 CM 633GBW1 CM 656GBS1 CS 656GBS2
IQ700 PAROWAR

IQ700 
PIEKARNIK KOMPAKTOWY Z MIKROFALA IQ700 PIEKARNIK Z MIKROFALĄ IQ700 PIEKARNIK Z PAROWAREM FULLSTEAM 

• 15 Funkcji piekarnika
• Funkcja coolStart
• 5 Poziomów mocy mikrofal - max 900W
• Inwerter
• Programy varioSpeed
• Wyświetlacz tekstowy 5,7”
• System sterowania cookControl plus
• Czujnik pieczenia bakeSensor
• Termosondaplus
• Automatyczne szybkie nagrzewanie
• Dysk sterujący
• Miękkie zamykanie i otwieranie drzwi 

z systemem softMove
• Automatyczny system czyszczenia activeClean
• Prowadnice activeClean na 1 poziomie
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Oświetlenie LED
• Chłodny front 30°C
• Wyświetlacz temperatury
• Automatyczne proponowanie temperatury
• Wskaźnik zalegania ciepła
• Kontrola nagrzewania
• Przycisk start

CM 678G4S1
IQ700 PIEKARNIK Z MIKROFALĄ

8 www.verle-home.com



PIEKARNIKI

Kolekcja 
EASYTOUCH



Siemens Home Appliances

The future moving in.

Potęga mistrzowskiej 
technologii, styl i piękno 
inspirującej formy.

Kolekcja 
NATURA



SIĘGNIJ PO INSPIRUJĄCĄ FORMĘ  
LINII SLINE
sLine to urządzenia dedykowane kuchniom wysokiej klasy. Design pro-
duktów Siemens umożliwia aranżowanie konsekwentnych i  spójnych 
wizualnie kombinacji. Ponadczasowa biel lub elegancka czerń do-
skonale prezentują się w zabudowie kuchennej. Ekskluzywna stylistyka 
oraz najwyższa jakość funkcjonalności stają się obietnicą zadowole-
nia, nawet najbardziej wymagających klientów.

Panele kontrolne wraz z wyświetlaczami TFT piekarników dostępnych 
w ofercie sLine zostały zintegrowane poprzez zastosowanie ich jedna-
kowej wysokości. Dzięki temu tworzenie spójnych kombinacji kuchen-
nych nie stanowi problemu. Nowoczesna i elegancka zabudowa skom-
ponowana z urządzeń o takim designie nadaje kuchni stylu i klasę. 

Płyta grzewcza wpuszczona w blat sprawia, że urządzenie to integruje 
się z nim, tworząc jedną płaszczyznę. Odpowiednie materiały stwa-
rzają możliwość montażu na równi z blatem. Rozwiązanie to nie tylko 
ułatwia utrzymanie tej strefy w czystości, a przede wszystkim prezentuje 
się wyjątkowo dobrze.

Koneserzy kawy z pewnością sięgną po ekspres do zabudowy znaj-
dujący się w ofercie sLine marki Siemens. To funkcjonalne urządzenie 
o  eleganckim oraz minimalistycznym wzornictwie znakomicie pre-
zentować będzie się np. obok piekarnika tej samej linii. Spójny design 
sprzyja również sprawnemu dobraniu szuflady grzewczej. 



PIEKARNIKI

• Maksymalna moc: 800 W
• 5 stopni mocy mikrofal: 90, 180, 360, 600 i 800
• Pojemność: 20 l
• Moc przyłączeniowa 1,27 kW 
• Sterowanie pokrętłem
• Oświetlenie wnętrza
• Przycisk start
• Dmuchawa chłodząca
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Drzwi otwierane lewostronnie przyciskiem 
• Szklany talerz obrotowy o średnicy 25,5 cm

BF 520LMR0
IQ300 KUCHENKA MIKROFALOWA

Kolekcja 
ARTIS

www.verle-home.com

KUCHENKI MIKROFALOWE



KUCHENKI MIKROFALOWE

• 900W
• 5 poziomów mocy mikrofal
• Wyświetlacz tekstowy
• Dysk sterujący
• Inwerter
• Grill o mocy 1,3 kW
• 10 programów automatycznych cookControl
• Pojemność 21 l
• Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm
• Otwierana w prawo

• 900W
• 5 poziomów mocy mikrofal
• Wyświetlacz tekstowy
• Dysk sterujący
• Inwerter
• Grill o mocy 1,3 kW
• 10 programów automatycznych cookControl
• Pojemność 21 l
• Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm
• Otwierana w lewo

• 900W
• 5 poziomów mocy mikrofal
• Wyświetlacz tekstowy
• Dysk sterujący
• Inwerter
• 7 programów automatycznych cookControl
• Pojemność 21 l
• Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm
• Otwierana w lewo

• 900W
• 5 poziomów mocy mikrofal
• Wyświetlacz tekstowy
• Dysk sterujący
• Inwerter
• 7 programów automatycznych cookControl
• Pojemność 21 l
• Do zabudowy w szafce o szerokości 60 cm
• Otwierana w prawo

• Maks. moc 900 W
• 3 programy rozmrażania i 4 programy grzania 

w trybie mikrofal 
• Inteligentna technologia inwertera: maksymalna 

moc regulowana jest podczas dłuższej pracy 
do 600 W 

• 7 programów automatycznych cookControl
• Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 2,8” 

z przyciskami sensorowymi 
• Pojemność: 36 l
• Wyłącznik bezpieczeństwa 
• Wyłącznik kontaktowy drzwi

BE 634RGS1 BE 634LGS1 BF 634LGW1 BF 634RGW1 CF 634AGS1
IQ700 KUCHENKA MIKROFALOWA IQ700 KUCHENKA MIKROFALOWA IQ700 KUCHENKA MIKROFALOWA IQ700 KUCHENKA MIKROFALOWA IQ700 KUCHENKA MIKROFALOWA
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PIEKARNIKI

• touchSlider pozwala zmieniać temperaturę 
gotowania bardzo szybko

• powerBoost: skraca czas gotowania z mocą 
większą aż do 50%

• Timer z funkcją wyłączania dezaktywuje płytę, 
gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie 
końca

• Gotowanie wydajniejsze energetycznie dzięki 
wskaźnikowi zużycia energii

• Innowacyjna technologia indukcyjna: gotuj 
szybko, czysto i bezpiecznie

• Całkowita liczba jednocześnie użytkowanych 
pól grzewczych: 4

• Płyta grzewcza ceramiczna

EU 631FEB1E
IQ100 PŁYTA INDUKCYJNA 

Funkcje:
• 5 funkcji: dojrzewanie ciasta drożdżowego, 

rozmrażanie delikatnych potraw, utrzymywa-
nie w cieple potraw i napojów, podgrzewanie 
naczyń, delikatne dogotowywanie 

• Ogrzewanie za pomocą płyty grzewczej ze 
szkła hartowanego

Komfort:
• Sterowanie pokrętłem 
• Regulacja temperatury na 4 poziomach: 

ok. 40°C - 80°C (temperatura szklanej 
powierzchni) 

• Pojemność: 20 l 
• Maksymalne obciążenie 25 kg 
• Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt. 

lub maksymalny załadunek talerzy: 12 sztuk
Wymiary:
• Wymiary (WxSxG): 140 mm x 594 mm x 548 mm 
• Wymiary niszy (WxSxG): 140 mm x 560 mm - 

568 mm x 550 mm

Funkcje: 
• 4 funkcje: utrzymywanie w cieple dań, 

podgrzewanie naczyń, wyrastanie ciasta 
drożdżowego

Design:
• Wnętrze: stal szlachetna
Komfort:
• Sterowanie pokrętłem 
• Pojemność: 23 l 
• Maksymalne obciążenie 15 kg 
• Maksymalny załadunek filiżanek espresso: 64 szt. 

lub maksymalny załadunek talerzy: 14 szt.
• push&pull
Wymiary:
• Wymiary (WxSxG): 140 mm x 594 mm x 540 mm 
• Wymiary niszy (WxSxG): 140 mm x 560 mm - 

568 mm x 550 mm

BI 510CNR0

BI 630CNS1

IQ500 SZUFLADA GRZEWCZA

IQ700 SZUFLADA GRZEWCZA

• 4 strefy indukcyjne z elektronicznym 
rozpoznawaniem naczyń

• Sterowanie sensorowe touchSlider
• Timer
• Funkcja powerBooster
• ShortClean
• 2-stopniowe wskaźniki zalegania ciepła
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Wyłącznik główny
• Wskaźnik zużycia energii 
• reStart
• Quickstart. 
• Konieczność używania garnków ze stali 

ferromagnetycznej

EH 651FEB1E
IQ100 PŁYTA INDUKCYJNA

Kolekcja 
ARTIS

www.verle-home.com

PŁYTY GRZEWCZE



PŁYTY GRZEWCZE

• 4 Strefy indukcyjne z elektronicznym 
rozpoznawaniem naczyń, w tym 1 kombi

• Sterowanie sensorowe touchSlider
• Sensory smażenia
• Funkcja powerBooster
• Dźwiękowy sygnał końca pracy
• Wyłącznik główny
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• 2-Stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Funkcja shortClean
• QuickStart
• ReStart
• Wskaźnik zużycia energii. 
• Konieczność używania garnków ze stali 

ferromagnetycznej 

• CombiZone: większa swoboda gotowania 
w dużych brytfannach dzięki połączeniu 
dwóch pół grzewczych w jedną strefę oraz 
zoptymalizowanej i równomiernej dystrybucji 
ciepła

• touchControl 
• 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie 

ciepło dzięki 17 poziomom mocy
• powerBoost: skraca czas gotowania z mocą 

większą aż do 50%
• Timer z funkcją wyłączania dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Funkcja quickStart
• Funkcja reStart
• quickStop
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Całkowita liczba jednocześnie użytkowanych 

pól grzewczych: 4
• Płyta grzewcza ceramiczna

• flexInduction
• Sterowanie touchSlider
• 17 poziomów mocy
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• powerBoost
• Funkcja quickStart
• Funkcja reStart
• Sensor smażenia PerfectFry z 4 ustawieniami 

mocy
• Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• Funkcja shortClean
• Wyświetlacz zużycia energii

• 4 indukcyjne pola grzewcze, w tym 1 strefa 
combiZone 

• Strefa combiZone umożliwia połączenie dwóch 
pól grzewczych w jedną strefę

• Zoptymalizowana, równomierna dystrybucja 
ciepła

• Sterowanie touchSlider
• 17 stopni mocy
• Funkcja powerMove
• Funkcja powerBoost dla wszystkich stref 

grzewczych
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Wyłącznik główny
• Elektroniczne rozpoznawanie obecności 

naczyń
• Funkcja quickStart
• Funkcja reStart
• Funkcja shortClean
• Wskaźnik zużycia energii

• 4 indukcyjne pola grzewcze, w tym 1 strefa 
combiZone 

• Strefa combiZone umożliwia połączenie dwóch 
pól grzewczych w jedną strefę

• Zoptymalizowana, równomierna dystrybucja 
ciepła

• Sterowanie touchSlider
• 17 stopni mocy
• Funkcja powerMove
• Funkcja powerBoost dla wszystkich stref 

grzewczych
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dzieci
• 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Wyłącznik główny
• Elektroniczne rozpoznawanie obecności 

naczyń
• Funkcja quickStart
• Funkcja reStart
• Funkcja shortClean
• Wskaźnik zużycia energii

EH 675FFC1E ED 631BSB5E EX 651FEC1EED 652FSB5EED 675FSB5E
IQ300 PŁYTA INDUKCYJNA IQ500 PŁYTA INDUKCYJNA IQ700 PŁYTA INDUKCYJNAIQ500 PŁYTA INDUKCYJNAIQ500 PŁYTA INDUKCYJNA
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PŁYTY GRZEWCZE

• 4 Indukcyjne pola grzewcze, w tym 
2 podwójne strefy flexinduction

• Sensory smażenia
• Strefy indukcyjne z elekronicznym 

rozpoznawaniem naczyń
• Wyświetlacz cyfrowy
• Funkcja powerBoost dla stref indukcyjnych
• Sterowanie sensorowe dual lightSlider
• Timer
• PowerMove plus
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez 

dziecko
• Licznik czasu gotowania
• Funkcja podtrzymywania ciepła
• Wyłącznik bezpieczeństwa
• Wyłącznik główny
• 2 Stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Funkcja shortClean 
• Konieczność używania garnków ze stali 

ferromagnetycznej

EX 601LXC1E
IQ700 PŁYTA INDUKCYJNA  
FLEXINDUCTION

• Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, 
zdalna diagnostyka i powiadomienia

• cookConnect – sterowanie pracą okapu 
z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio 
dostosowanego okapu)

• Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT
• cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako 

wyposażenie dodatkowe HZ 39050)
• System wspomagający wybór potrawy cookControl 

Plus
• Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
• 4 indukcyjne pola grzewcze
• 2 strefy flexInduction Plus
• Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie 

ustawień
• Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
• Funkcja panBoost
• powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem 

strefom z różnymi temperaturami
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Licznik czasu gotowania
• Wskaźnik zużycia energii
• Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
• Funkcja shortClean
• Funkcja reStart
• 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Funkcja podtrzymywania ciepła
• Wyłącznik główny

• Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, 
zdalna diagnostyka i powiadomienia

• cookConnect – sterowanie pracą okapu 
z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy odpowiednio 
dostosowanego okapu)

• Sterowanie dotykowe, wyświetlacz TFT
• cookingSensor Plus ready (sensor do nabycia jako 

wyposażenie dodatkowe HZ 39050)
• System wspomagający wybór potrawy cookControl 

Plus 
• Sensor smażenia z 5 ustawieniami temperatury
• 4 indukcyjne pola grzewcze
• 2 strefy flexInduction Plus
• Funkcja  flexMotion – automatyczne przenoszenie 

ustawień
• Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
• Funkcja panBoost
• powerMove Plus: intuicyjne gotowanie dzięki trzem 

strefom z różnymi temperaturami
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Licznik czasu gotowania
• Wskaźnik zużycia energii
• Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
• Funkcja shortClean
• Funkcja reStart
• 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Funkcja podtrzymywania ciepła
• Wyłącznik główny 

• 4 indukcyjne pola grzewcze
• 2 strefy combiZone
• Sterowanie sensorowe touchSlider
• 17 poziomów mocy 
• Funkcja powerMove
• Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
• 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
• Funkcja quickStart
• Funkcja reStart
• Funkcja shortClean
• Wyświetlacz zużycia energii

• Home Connect – zdalne sterowanie urządzeniem, 
zdalna diagnostyka i powiadomienia

• 2 strefy flexInduction
• Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze 

w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego 
naczynia

• Sterowanie sensorowe Dual lightSlider
• 17 poziomów mocy 
• Funkcja powerMove Plus
• Funkcja powerBoost dla wszystkich stref grzewczych
• fryingSensor Plus z 5 stopniami temperatury 

smażenia na wszystkich strefach flex
• cookingSensor Plus (sensor sprzedawany jako 

wyposażenie dodatkowe)
• Licznik czasu gotowania
• Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
• Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
• 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła
• Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
• Sygnał dźwiękowy końca pracy
• Wyłącznik główny
• Funkcja flexMotion – automatyczne przenoszenie 

ustawień
• Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń
• Funkcja quickStart
• Funkcja reStart
• Funkcja shortClean
• Indywidualnie ustawiany wyświetlacz zużycia energii
• Wskaźnik zużycia energii
• Funkcja podtrzymywania ciepła
• panBoost

EX 675JYW1E EX 875KYW1E ED 811FQ15E EX 875LX67E
IQ700 PŁYTA INDUKCYJNA IQ700 PŁYTA INDUKCYJNA

IQ500 PŁYTA INDUKCYJNA ZINTEGROWA-
NA Z WYCIĄGIEM

IQ700 PŁYTA INDUKCYJNA ZINTEGROWA-
NA Z WYCIĄGIEM

16 www.verle-home.com



• Ceramiczna płyta podpalnikowa
• 5 palników gazowych, w tym 1 pod wok
• Technologia stepFlame
• Wyświetlacz cyfrowy
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe
• Zapalarka
• 2-częściowy oraz 1 pojedyczny żeliwny ruszt 

odporny na zmywanie w zmywarce
• Szer. 91 cm 
• Płyta obsługuje gaz: 2E, 3B/P

• Ceramiczna płyta podpalnikowa
• 5 palników gazowych, w tym 1 pod wok
• Technologia stepFlame
• Wyświetlacz cyfrowy
• Zabezpieczenie przeciwwypływowe
• Zapalarka
• 2-częściowy żeliwny ruszt odporny na 

zmywanie w zmywarce
• Szer. 75 cm 
• Płyta obsługuje gazy: 2E, 3B/P

ER 9A6SD70 ER 7A6RD70
IQ700 PŁYTA GAZOWA IQ700 PŁYTA GAZOWA

• 4 palniki gazowe: 
– 1 mocny 
– 2 standardowe, 
– 1 oszczędny

• Technologia stepFlame z precyzyjnym 
sterowaniem płomienia na 9 poziomach

• Termoelektryczne zabezpieczenie 
przeciwwypływowe gazu

• Zapalarka zintegrowana w pokrętłach płyty 
(zapalanie 1 ręką)

• 2-częściowy ruszt żeliwny

• Powierzchnia: szkło hartowane, czarna 
• Płyta do montażu równo z powierzchnią blatu 

lub tradycyjnie 
• Ruszty żeliwne, dzielone
• Pokrętła mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł 

umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej 
i poręczniejszej obsługi 

• Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle 
(zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć 
pokrętło, aby zapalić płomień

• Liczba palników gazowych: 4 szt.
• Termoelektryczne zabezpieczenie 

przeciwwypływowe gazu: odcina dopływu 
gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

• Technologia stepFlame: regulacja i kontrola 
płomienia na dziewięciu precyzyjnych 
poziomach

• Wysokiej jakości materiał i wykonanie - 
pełnopowierzchniowe żeliwne ruszty

• Szczególnie odporna na ciepło i łatwa 
w czyszczeniu - nowoczesna płyta ze szkła 
hartowanego

• Całkowita liczba jednocześnie użytkowanych 
pól grzewczych: 4 

• Elementy obsługi: pokrętła mieczykowe

EC 6A5PB90 EN 6B6HB90 EP 6A6PB90
IQ500 PŁYTA GAZOWA IQ300 PŁYTA GAZOWA IQ500 PŁYTA GAZOWA

PŁYTY GRZEWCZE
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PIEKARNIKI

• Sterowanie elektroniczne touchControl
• 580 m3/h
• Technologia szczelinowa
• Oświetlenie LED
• Filtr metalowy
• Szer. 90 cm
• Maksymalny poziom hałasu obieg otwarty: 

56 dB(A) co odpowiada 70 dB (re 1 pW)

LC 95KA670 
IQ100 OKAP KOMINOWY

Kolekcja 
CASCADA

www.verle-home.com

OKAPY



OKAPY

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 
1 dodatkowy tryb intensywny

• Elektroniczne sterowanie touchControl
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z automatycznym powrotem do pracy 
normalnej po 6 min

• Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce
• Energooszczędny silnik kondensatorowy

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 
1 dodatkowy tryb intensywny

• Elektroniczne sterowanie touchControl
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z automatycznym powrotem do pracy 
normalnej po 6 min

• Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce
• Energooszczędny silnik kondensatorowy

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora 
oraz 2 dodatkowe tryby intensywne

• Silnik iQdrive
• Elektroniczne sterowanie touchControl
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z powrotem do pracy normalnej po 6 min
• Funkcja automatycznego wyłączenia 

urządzenia po 10 min
• Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
• Funkcja Boost
• Funkcja Dimm
• Funkcja softLight
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce
• Wskaźnik nasycenia filtra
• System mocowania do ściany

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora 
oraz 1 dodatkowy tryb intensywny

• Elektroniczne sterowanie touchControl
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z automatycznym powrotem do pracy 
normalnej po 6 min

• Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce
• Energooszczędny silnik kondensatorowy

• Home Connect – synchronizacja pracy 
okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie 
urządzeniem i powiadomienia 

• cookConnect – sterowanie pracą okapu 
z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy 
odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 
2 dodatkowe tryby intensywne

• Silnik iQdrive
• Elektroniczne sterowanie touchControl
• Czujnik climateControl Sensor jakości powietrza
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z powrotem do pracy normalnej po 6 min
• Funkcja automatycznego wyłączenia 

urządzenia po 10 min
• Funkcja Boost
• Funkcja Dimm
• Funkcja softLight
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce 
• Wskaźnik nasycenia filtra
• Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

LC 67BHM50 LC 97BHM50 LC 98BIP50 LC 87KHM20 LC 91BUV50
IQ300 OKAP KOMINOWY IQ300 OKAP KOMINOWY IQ500 OKAP KOMINOWY IQ300 OKAP KOMINOWY IQ700 OKAP KOMINOWY
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OKAPY

• Płaski
• 730 m³/h
• Oświetlenie LED
• EmotionLight Pro: oświetlenie ambientowe
• Funkcja Dimm
• SoftLight
• Sterowanie elektroniczne touchSlider 
• Technologia iqDrive
• Czujnik jakości powietrza climateControl
• Funkcja cookConnect
• Funkcja powerBoost
• Filtr metalowy
• Technologia szczelinowa
• Szerokość 90 cm

LC 97FVW60
IQ700 OKAP KOMINOWY

• Home Connect – synchronizacja pracy 
okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie 
urządzeniem i powiadomienia

• cookConnect – sterowanie pracą okapu 
z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy 
odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej) 

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora oraz 
dwa tryby intensywne

• Elektroniczne sterowanie touchSlider
• Wyświetlacz cyfrowy
• Czujnik climateControl sensor jakości powietrza
• Funkcja Boost
• Funkcja Dimm
• Funkcja softLight
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce
• Technologia szczelinowa
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z powrotem do pracy normalnej po 6 min
• Funkcja automatycznego wyłączenia 

urządzenia po 10 min
• Wskaźnik nasycenia filtra
• Energooszczędny silnik bezszczotkowy iQdrive
• Łatwa w utrzymaniu czystości wewnętrzna 

ramka

• Home Connect – synchronizacja pracy 
okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie 
urządzeniem i powiadomienia 

• cookConnect – sterowanie pracą okapu 
z poziomu płyty indukcyjnej 
(dotyczy odpowiednio dostosowanej płyty 
grzewczej)

• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora 
oraz 2 dodatkowe tryby intensywne

• Silnik iQdrive
• Elektroniczne sterowanie touchControl
• Czujnik climateControl 
• Sensor jakości powietrza
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z powrotem do pracy normalnej po 6 min
• Funkcja automatycznego wyłączenia 

urządzenia po 10 min
• Funkcja Boost
• Funkcja Dimm
• Funkcja softLight
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce 
• Wskaźnik nasycenia filtra
• Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

• Home Connect – synchronizacja pracy 
okapu z płytą grzewczą, zdalne sterowanie 
urządzeniem i powiadomienia

• cookConnect – sterowanie pracą okapu 
z poziomu płyty indukcyjnej (dotyczy 
odpowiednio dostosowanej płyty grzewczej)

• Czujnik climateControl 
• Sensor jakości powietrza
• Okap w pełni automatyczny
• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora 

oraz 1 dodatkowy tryb intensywny
• Silnik iQdrive
• Sterowanie pilotem (pilot zdalnego sterowania 

na podczerwień)
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z automatycznym powrotem do pracy 
normalnej 

• Funkcja automatycznego wyłączenia 
urządzenia po 10 min

• Przełącznik interwałowy
• Funkcja Dimm
• Funkcja softLight
• Metalowy filtr przeciwtłuszczowy, nadający się 

również do mycia w zmywarce

• Home Connect - zdalny monitoring i kontrola: 
steruj funkcjami swojego okapu za pomocą 
smartfonu lub tabletu

• Sterowanie głosowe dostępne 
z wykorzystaniem popularnych asystentów 
głosowych

• touchControl 
• 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora 

+ dwa tryby intensywne 
• Funkcja intensywnego wentylowania 

z automatycznym powrotem do pracy 
normalnej 

• Automatyczny powrót do trybu normalnej 
wentylacji po około 6 min trwania trybu 
intensywnego 

• Funkcja automatycznego wyłączenia 
urządzenia po 10 min

• Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty  
• Okap w pełni automatyczny
• Filtr metalowy do mycia również w zmywarce 
• Wskaźnik nasycenia filtra 
• Szklany panel można łatwo wyjąć i wyczyścić
• Do idealnego zlicowania wyciągu z blatem 

kuchennym

LC 98KLV60 LF 91BUV50 LR 99CQS20 LD 98WMM60
IQ700 OKAP KOMINOWY IQ700 OKAP WYSPOWY IQ700 WYCIĄG SUFITOWY IQ700 WYCIĄG BLATOWY
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EKSPRESY DO ZABUDOWY

• Automat do kawy
• Moc 1600 W
• Ciśnienie 19 barów
• Zbiornik na wodę 2.4 l
• Pojemnik na ziarna 500 g
• Przełomowa technologia sensoFlow System
• aromaPressure System: idealne ciśnienie dla 

wydobycia optymalnego aromatu
• Funkcja OneTouch dla ristretto, espresso, 

espresso macchiato, kawy cappuccino, latte 
macchiato, białej kawy

• aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej 
intensywnego aromatu kawy

• Regulacja temperatury:  
kawy: 3-stopniowa,  
wody: 4-stopniowa

• Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu
• myCoffee: możliwość zapamiętania do 8 

ulubionych kaw
• Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko 

z regulacją wysokości (do wys.15 cm)
• oneTouch DoubleCup: parzenie dwóch kaw 

mlecznych jednocześnie
• Ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub 

wody w pojemniku

• coffeeWorld
• Playlista
• Przepisy na bazie kawy
• Moc 1600 W
• Ciśnienie 19 barów
• Zbiornik na wodę 2.4 l
• Pojemnik na ziarna 500 g
• Przełomowa technologia sensoFlow System
• aromaPressure System: idealne ciśnienie dla 

wydobycia optymalnego aromatu
• Funkcja OneTouch dla: ristretto, espresso, 

espresso macchiato, kawy, cappuccino, latte 
macchiato, białej kawy

• aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej 
intensywnego aromatu kawy

• Regulacja temperatury:  
kawy: 3-stopniowa 
wody: 4-stopniowa

• Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu
• myCoffee: możliwość zapamiętania do 8 

ulubionych kaw
• Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko 

z regulacją wysokości (do wys.15 cm)
• oneTouch DoubleCup: parzenie dwóch kaw 

mlecznych jednocześnie

CT 636LEW1 CT 636LES6
IQ700 AUTOMAT DO KAWY

AUTOMAT DO KAWY  
Z FUNKCJĄ HOME CONNECT

Kolekcja 
SYLT
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Siemens Home Appliances

The future moving in.

Technologia jutra. 
Dostępna od dziś.
Zarządzaj urządzeniami Siemens  
przez aplikację Home Connect.  
Z każdego miejsca, o każdej porze.



POZNAJ NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI HOME CONNECT

Home Connect to aplikacja pozwalająca połączyć się za pośrednictwem 
Internetu z  urządzeniami marki Siemens. Umożliwia kontrolowanie ich 
działania w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki jednemu, spójnemu interfej-
sowi możesz zarządzać szerokim wachlarzem dostępnych funkcji sprzętów 
domowych przy użyciu swojego telefonu. 

Sprawdzanie zawartości lodówki w  drodze na zakupy, parzenie kawy 
prosto z łóżka czy włączenie piekarnika tuż po wyjściu z biura może stać 
się Twoją codziennością. Żyjemy szybko oraz intensywnie. Każda chwila 
ma obecnie znaczenie, dlatego powinniśmy sięgać po rozwiązania, które 
usprawniają podstawowe i codzienne czynności.  

Odkryj dodatkowe możliwości dostępne w aplikacji, są nimi między inny-
mi instrukcje, przepisy oraz porady związane z efektywnym korzystaniem 
z urządzeń w Twoim domu. Co więcej, kilkoma kliknięciami w ekran table-
ta, czy smartfona masz możliwość wygodnego zamówienia potrzebnych 
akcesoriów. 

Możesz czuć się bezpiecznie, bowiem Home Connect ma odpowiedni sys-
tem zabezpieczeń zaprojektowany i wdrożony przez wykwalifikowanych 
ekspertów. Zaszyfrowany transfer danych to niezawodny sposób ochrony 
przed nieuprawnionym dostępem. 

www.home-connect.com



PIEKARNIKI

• Łatwo regulowana wysokość górnego kosza
• System koszy Vario
• RackStopper
• infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia 

(niebieski)
• Program auto - automatycznie optymalizuje 

cały proces zmywania, osiągając najlepsze 
możliwe rezultaty przy maksimum efektywności

• aquaStop
• aquaSensor
• System ochrony szkła
• Liczba standardowych kompletów naczyń: 9
• Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco: 

9,5 l
• 2 dodatkowe funkcje: Strefa Intensywna 

i varioSpeed
• Asystent dozowania
• Silnik iQdrive
• douPower – 2 ramiona spryskujące 

rozprowadzające wodę w górnym koszu
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• Timer

• 6 programów
• Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie 

wstępne 
• 3 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, 

higienaPlus, varioSpeed Plus 
• machineCare - program czyszczenia zmywarki
• Wymiennik ciepła
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• duoPower - 2 ramiona spryskujące 

rozprowadzające wodę w górnym koszu 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• 3-poziomowy system rackMatic 
• System koszy varioFlex 
• RackStopper 
• Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza 
• Dodatkowa półka na sztućce w górnym koszu
• Sygnał dźwiękowy końca programu 
• infoLight (niebieski)
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System ochrony szkła 
• aquaStop 
• Automatyka rozpoznawania detergentu

• System Home Connect
• 6 programów
• Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus 
• Ustawienie fabryczne programu Favourite: 

mycie wstępne 
• Silence on demand - tryb czasowego 

wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji) 
• machineCare - program czyszczenia zmywarki
• autoOpen dry i wymiennik ciepła 
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System ochrony szkła 
• Asystent Dozowania 
• Automatyka rozpoznawania detergentu 
• duoPower - 2 ramiona spryskujące 

rozprowadzające wodę w górnym koszu
• Szuflada vario3 - dodatkowy poziom 

załadunku 
• System koszy varioFlex 
• 3-poziomowy system rackMatic
• RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt 

głebokiemu, przypadkowemu wysunięciu 
dolnego kosza

• ślizgowe vario 
• openAssist- dotykowe otwieranie drzwi 
• infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia 

(niebieski)
• aquaStop: gwarancja Siemens AGD, 

w przypadku szkód powstałych na skutek 
wylania się wody - na cały cykl życia 
urządzenia.* 

• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów 
• Silnik iQdrive

SP 61IX05KE SP 63HX64KE SR 93EX28ME
IQ100 ZMYWARKA 45 CM IQ300 ZMYWARKA 45 CM IQ300 ZMYWARKA 45 CM

rackMatic

www.verle-home.com
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• 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, 
garnki 70°C, przyśpieszony 60°C, 
brilliantShine 40°C, Favourite 

• Ustawienie fabryczne programu Favourite: 
mycie wstępne 

• 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny 
start, Glanz Trocknen, Strefa Intensywna, 
varioSpeed Plus 

• machineCare - program czyszczenia zmywarki 
• Silence on demand - tryb czasowego 

wyciszenia pracy
• Turbosuszenie Zeolith® 
• autoOpen dry i wymiennik ciepła 
• aquaSensor, sensor załadunku 
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• duoPower - 2 ramiona spryskujące 

rozprowadzające wodę w górnym koszu 
• Automatyka rozpoznawania detergentu 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• Szuflada vario3 Pro - dodatkowy poziom 

załadunku 
• 3-poziomowy system rackMatic
• RackStopper
• Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home 

Connect przez Wi-Fi
• timeLight - wyświetlanie informacji o czasie 

i fazie cyklu pracy
• aquaStop: gwarancja Siemens AGD, 

w przypadku szkód powstałych na skutek 
wylania się wody - na cały cykl życia 
urządzenia

• System Home Connect
• 6 programów
• Strefa Intensywna, higienaPlus, varioSpeed Plus
• Ustawienie fabryczne programu Favourite: 

mycie wstępne 
• Silence on demand - tryb czasowego 

wyciszenia pracy (za pomocą aplikacji) 
• machineCare - program czyszczenia zmywarki
• autoOpen dry i wymiennik ciepła
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System ochrony szkła 
• Asystent Dozowania 
• Automatyka rozpoznawania detergentu 
• duoPower - 2 ramiona spryskujące 

rozprowadzające wodę w górnym koszu
• Szuflada vario3 Pro 
• System koszy varioFlex Pro 
• 3-poziomowy system rackMatic
• RackStopper 
• openAssist- dotykowe otwieranie drzwi 
• timeLight - wyświetlanie informacji o czasie 

i fazie cyklu pracy
• aquaStop: gwarancja Siemens AGD, 

w przypadku szkód powstałych na skutek 
wylania się wody - na cały cykl życia 
urządzenia.* 

• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów 
• Silnik iQdrive

SR 65YX11MESR 85EX05ME
IQ500 ZMYWARKA 45 CMIQ500 ZMYWARKA 45 CM

ZMYWARKI

• 4 programy: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 
70°C, godzinny 65°C

• 2 dodatkowe funkcje: half Load,VarioSpeed 
Plus

• Machine Care
• Asystent Dozowania
• Silniki Qdrive
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• System koszy vario
• 3-poziomowy system rackMatic
• Szuflada vario3 - dodatkowy poziom 

załadunku
• RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt 

głebokiemu, przypadkowemu wysunięciu 
dolnego kosza

• Timer - elektroniczne opóźnienie czasu startu 
3/6/9 godzin

• Sygnał dźwiękowy końca programu
• infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia 

(niebieski)
• aquaSensor, sensor załadunku
• System ochrony szkła
• aquaStop
• Automatyka rozpoznawania detergentu

• 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 
70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite 

• Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie 
wstępne 

• 3 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, 
halfLoad, varioSpeed Plus 

• machineCare - program czyszczenia zmywarki
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• System koszy varioFlex 
• 3-poziomowy system rackMatic
• RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt 

głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu 
dolnego kosza 

• Programowanie czasu startu: 1-24 h 
• Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym 

do końca programu 
• Sygnał dźwiękowy końca programu 
• infoLight - wskaźnik pracy z dołu urządzenia 

(niebieski)
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System ochrony szkła 
• aquaStop
• Automatyka rozpoznawania detergentu

• 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 
70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite

• Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny 
start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed 
Plus 

• machineCare - program czyszczenia zmywarki 
• Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia 

pracy (za pomocą aplikacji)
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System oszczędzania wody 
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• Automatyka rozpoznawania detergentu 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt 

głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu 
dolnego kosza

• infoLight 
• Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym 

do końca programu 
• Programowanie czasu startu: 1-24 h 
• aquaStop 
• System ochrony szkła

SE 61HX08VE SE 63HX36TE SN 63HX46VE
IQ100 ZMYWARKA SPEEDMATIC 60 CM IQ300 ZMYWARKA SPEEDMATIC 60 CM IQ300 ZMYWARKA SPEEDMATIC 60 CM

rackMatic
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ZMYWARKI

• 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 
70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite

• 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny 
start, Strefa Intensywna, halfLoad, varioSpeed Plus 

• machineCare - program czyszczenia zmywarki 
• Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia 

pracy (za pomocą aplikacji)
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System oszczędzania wody 
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• Automatyka rozpoznawania detergentu 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt 

głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu 
dolnego kosza

• System koszy varioFlex
• Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home 

Connect przez Wi-Fi 
• Wskaźnik czasu do końca programu w minutach 
• Programowanie czasu startu: 1-24 h 
• Elektroniczna blokada przycisków
• aquaStop
• System ochrony szkła

• 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 
70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite

• Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie 
wstępne 

• 3 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, 
halfLoad, varioSpeed Plus 

• machineCare - program czyszczenia zmywarki
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• System koszy flex 
• 3-poziomowy system rackMatic 
• Szuflada vario3 - dodatkowy poziom załadunku
• RackStopper
• Programowanie czasu startu: 1-24 h 
• Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym 

do końca programu 
• Sygnał dźwiękowy końca programu 
• sideLight - boczne oświetlenie
• zawiasy ślizgowe vario 
• aquaSensor, sensor załadunku 
• System ochrony szkła 
• aquaStop

• Pojemność: 14 kompletów naczyń
• 6 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, garnki 

70°C, godzinny 65°C, szybki 45°C, Favourite
• Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie 

wstępne 
• 3 funkcje dodatkowe: Strefa Intensywna, 

halfLoad, varioSpeed Plus 
• machineCare - program czyszczenia zmywarki
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• System koszy flex 
• 3-poziomowy system rackMatic 
• Szuflada vario3 - dodatkowy poziom załadunku
• RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt 

głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu 
dolnego kosza 

• Panel obsługi od góry 
• Programowanie czasu startu: 1-24 h 
• Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym 

do końca programu 
• Sygnał dźwiękowy końca programu 
• infoLight 
• aquaSensor
• System ochrony szkła 
• aquaStop
• Automatyka rozpoznawania detergentu

• 8 programów
• 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - 

zdalny start, Połysk Ekstra, Strefa Intensywna, 
varioSpeed Plus 

• machineCare - program czyszczenia zmywarki 
• Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia 

pracy (za pomocą aplikacji) 
• Turbosuszenie Zeolith® 
• Innowacyjny system oszczędzania energii 

o wysokiej wydajności 
• autoOpen dry i wymiennik ciepła 
• aquaSensor, sensor załadunku 
• Asystent Dozowania 
• Silnik iQdrive 
• Automatyka rozpoznawania detergentu 
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• Kosze flexComfort z niebieskimi oznaczeniami 

ruchomych elementów 
• Strefa glassZone
• 3-poziomowy system rackMatic 
• Rolki easyGlide do wysuwania górnego kosza
• Kolor panelu sterowania Touch Control - czarny  
• emotionLight: oświetlenie wnętrza, kolor niebieski
• timeLight - wyświetlanie informacji o czasie i fazie 

cyklu pracy 
• Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym 

do końca programu 
• Sygnał dźwiękowy końca programu 
• Programowanie czasu startu: 1-24 h
• openAssist- dotykowe otwieranie drzwi 
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący 

twardość wody 
• aquaStop
• Wysokość: 86.5 cm

• 8 programów: eco 50°C, auto 45-65°C, 
garnki 70°C, przyspieszony 60°C, szybki 
45°C, brilliantShine 40°C, cichy 50°C, 
Favourite

• 5 funkcji dodatkowych: Home Connect – 
zdalny start, extraPołysk, Strefa Intensywna, 
higienaPlus, varioSpeed Plus

• Możliwość podłączenia Home Connect przez 
Wi-Fi

• Silence on demand (za pomocą aplikacji Home 
Connect)

• machineCare – program do czyszczenia 
zmywarki 

• Turbosuszenie Zeolith®

• aquaSensor, sensor załadunku
• Asystent Dozowania
• Silnik iQdrive
• System otwierania drzwi OpenAssist
• emotionLight, timeLight
• autoOpen dry i wymiennik ciepła
• Automatyka rozpoznawania detergentu
• Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
• aquaStop: gwarancja Siemens AGD, 

w przypadku szkód powstałych na skutek 
wylania się wody – na cały cykl życia 
urządzenia

• Precyzyjna ochrona szkła, zawór regulujący 
twardość wody

• Wysokość: 86.5 cm

SN 53HS46VE SL 73HX60CESE 63HX60CE SX 85TX00CE SX 87YX01CE
IQ300 ZMYWARKA 60 CM IQ300 ZMYWARKA 60 CMIQ300 ZMYWARKA 60 CM IQ500 ZMYWARKA 60 CM XXL IQ700 ZMYWARKA 60 CM XXL
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PIEKARNIKI

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej F w skali od 

A do G 
• Pojemność całkowita: 267 l 
• Roczne zużycie energii: 286 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 39 dB

Komfort użytkowania:
• Elektroniczna regulacja  temperatury, 

wyświetlacz LED
• 1 pojemnik fresh Box

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 183 l 
• Liczba półek: 4 z bezpiecznego szkła, w tym 

3 o regulowanej wysokości 
• Liczba dużych półek na drzwiach: 1 
• Liczba półek na drzwiach: 3

Zamrażarka:
• Technologia LowFrost
• Pojemność netto zamrażalnika: 84 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 4.2 kg 
• Supermrożenie 
• Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 

9 h 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, 

w tym 1 big Box 

Wyposażenie: 
• 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki 

lodu 
 
Wymiary: 
• Wymiary: 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm 
• Wymiary niszy do zabudowy WxSxG: 177.5 cm 

x 56 cm x 55 cm

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej F w skali od 

A do G 
• Pojemność całkowita: 260 l 
• Roczne zużycie energii: 293 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 39 dB
• Zdolność przechowywania w przypadku 

awarii: 10 h

Komfort użytkowania:
• Elektroniczna regulacja  temperatury, 

wyświetlacz LED
• Oświetlenie LED w chłodziarce
• 1 pojemnik fresh Box

Chłodziarka:
• noFrost
• Pojemność netto chłodziarki: 184 l 
• Liczba półek: 4 z bezpiecznego szkła, w tym 3 

o regulowanej wysokości 
• Liczba dużych półek na drzwiach: 1 

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 76 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 4 kg 
• Supermrożenie 

Wyposażenie: 
• 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki 

lodu 

Wymiary: 
• Wymiary: 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm 
• Wymiary niszy do zabudowy WxSxG: 

177.5 cm x 56 cm x 55 cm

KI 86VNSF0 KI 86NNFF0
IQ100 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA IQ100 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
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Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej F w skali od 

A do G 
• Pojemność całkowita: 260 l 
• Roczne zużycie energii: 234 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 35 dB

Komfort użytkowania:
• Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz 

LED
• Oświetlenie LED w chłodziarce
• 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: 

owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 184 l 
• Liczba półek: 3 z bezpiecznego szkła, w tym 3 

o regulowanej wysokości 
• Liczba dużych półek na drzwiach: 1 

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 76 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 4 kg 
• Supermrożenie 
• noFrost – nigdy więcej rozmrażania!
• Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 

10 h
• Liczba przeźroczystych szuflad na mrożonki: 3

Wyposażenie: 
• 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu 
 
Wymiary: 
• Wymiary: 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm 
• Wymiary niszy do zabudowy WxSxG: 177.5 cm 

x 56 cm x 55 cm

KI 86NVFE0
IQ300 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej D w skali od 

A do G 
• Pojemność całkowita: 265 l 
• Roczne zużycie energii: 164 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 38 dB

Komfort użytkowania:
• Home Connect - zdalny monitoring i kontrola 
• Elektroniczna regulacja temperatury, 

wyświetlacz cyfrowy 
• iSensoric - stała temperatura dzięki 

inteligentnemu systemowi czujników 
• Osobna regulacja temperatury dla każdej 

strefy 
• Supermrożenie 

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 191 l 
• Półki: 5 z bezpiecznego szkła, w tym 

1 varioShelf, 1 easyAccess Shelf, standard 
• Liczba półek na drzwiach: 5

Zamrażarka:
• Technologia LowFrost
• Pojemność netto zamrażalnika: 74 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 7 kg 
• Supermrożenie 
• Zdolność przechowywania w przypadku 

awarii: 9,7 h 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 

3, w tym 1 big Box 

Wymiary: 
• Wymiary: 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
• Wymiary niszy do zabudowy W x S x G: 

177.5 cm x 56 cm x 55 cm

KI 86SHDD0
IQ500 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
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AKCESORIA

AKCESORIA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  DO PŁYTY INDUKCYJNEJ ZINTEGROWANEJ  
Z WYCIĄGIEM  inductionAir

HZ381400 Moduł obiegu otwartego do EX875LX34E

HZ381500 cleanAir zestaw do pracy w obiegu zamkniętym do EX875LX34E

HZ381700 cleanAir filtr do pracy w obiegu zamkniętym do EX875LX34E

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  DO OKAPÓW

LZ55703 Rama doprowadzająca kabel sieciowy do wyciągu sufitowego LF16RH560

LZ56200 cleanAir - filtr węglowy - do okapu LC98KD272, LC98BA572, LF98BA572, LF159RE50

LZ57300 Zestaw startowy cleanAir do pracy w obiegu zamkniętym - do okapu LC98BA572

LZ57600 Zestaw startowy cleanAir do pracy w obiegu zamkniętym - do okapu LF98BA572

LZ57000 Zestaw startowy cleanAir do pracy w obiegu zamkniętym - do okapu LC98KD272

LZ56700 Zestaw startowy cleanAir do pracy w obiegu zamkniętym - do okapu LF159RE50

LZ53750 Filtr węglowy do LD97AB570

LA10LKA6 Filtr węglowy do LC95KA270, LC95KA670

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  DO WYCIĄGU BLATOWEGO  modulAir System

LZ58000 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji do LF16VA570

LZ58010 Deflektor gazu niezbędny do zabudowy LF16VA570 z płytami gazowymi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE  DO PIEKARNIKÓW

HZ638100 Prowadnice teleskopowe full extension na 1 poziomie do piekarników: HB636GBS1, 
HB634GBW1

HZ638108 Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension do piekarnika CB635GBS1

HZ638200 Prowadnice teleskopowe full extension na 2 poziomach do piekarników: HB636GBS1, 
HB634GBW1

HZ638170 Prowadnice teleskopowe activeClean na 1 poziomie full extension do piekarnika 
HB675GBS1

HZ638270 Prowadnice teleskopowe activeClean na 2 poziomach full extension do piekarnika 
HB675GBS1

HZ638D18 Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie full extension do piekarnika CS656GBS1, 
CS656GBW1

AKCESORIA DO OKAPÓW KUCHENNYCH

LZ00XXP00 CleanAir aktywny filtr węglowy do regeneracji do LC91KWW60,  LC91KWW20, 
LC97FVW60

LZ10AKA00 Aktywny filtr weglowy (część zamienna) do LC91KWW60, LC91KWW20

LZ10AKR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina do regeneracji do  
LC91KWW60, LC91KWW20

LZ10AKS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji do                                                     
LC91KWW60, LC91KWW20

LZ10AKT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina do LC91KWW60, 
 LC91KWW20

LZ10AKU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do LC91KWW60, LC91KWW20

LZ10AFA00 Aktywny filtr weglowy (część zamienna) do LC97FVW60

LZ10AFR00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina do regeneracji do 
LC97FVW60

LZ10AFS00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do regeneracji do LC97FVW60

LZ10AFT00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym bez komina do LC97FVW60

LZ10AFU00 Zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do LC97FVW60

LZ10AXC50 CleanAir zestaw startowy do pracy w obiegu zamkniętym do LC91KWW20, 
LC97FVW60, LC97FVW60

LZ10AXK50 Przewód wywiewowy o długości 1000 mm  do LC91KWW60,  LC91KWW20, 
LC97FVW60

LZ10AXL50 Przewód wywiewowy o długości 1500 mm  do LC91KWW60,  LC91KWW20, 
LC97FVW60

Kolekcja 
NORDIC



EKSPRESY CIŚNIENIOWE



Smak:
• Szeroki wybór rodzajów kaw: espresso, espresso macchiato, 

kawy, cappuccino, latte macchiato, biała kawa
• Funkcja aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywne-

go aromatu kawy
• Filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i wydłuża żywotność 

urządzenia

Komfort użytkowania:
• coffeeSelect Display: wszystkie kawy i napoje mleczne są wy-

bierane i przygotowywane po dotknięciu dotykowego panelu 
sterowania

• individualCup Volume: dopasowanie wielkości kawy do indywi-
dualnych potrzeb 

• Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
• Wyjmowany pojemnik na wodę 1.7 l

Parametry:
• Młynek ceramiczny ceramDrive 
• Funkcja spieniania mleka, funkcja gorąca woda
• Ciśnienie 15 barów
• Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej 
• Zero Energy - automatyczne wyłączanie po określonym czasie 

z całkowitym odcięciem poboru energii (0 W)

Higiena i czyszczenie:
• Automatyczne szybkie czyszczenie przy wyłączeniu, włączeniu 
• Wyrzut pary: automatyczny system czyszczenia systemu mleka 

po przygotowaniu każdego napoju 
• W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia 

w 1 procesie calc’nClean

Dodatkowe informacje: 
• Pojemnik na kawę ziarnistą (max 300 g) 
• Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy 
• Moc: 1500 W

Smak:
• Szeroki wybór rodzajów kaw: espresso, espresso macchiato, 

kawy, cappuccino, latte macchiato, biała kawa
• Funkcja aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywne-

go aromatu kawy
• Filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i wydłuża żywotność 

urządzenia

Komfort użytkowania:
• coffeeSelect Display: wszystkie kawy i napoje mleczne są wy-

bierane i przygotowywane po dotknięciu dotykowego panelu 
sterowania

• individualCup Volume: dopasowanie wielkości kawy do indywi-
dualnych potrzeb 

• Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
• Wyjmowany pojemnik na wodę 1.7 l

Parametry:
• Młynek ceramiczny ceramDrive 
• Funkcja spieniania mleka, funkcja gorąca woda
• Ciśnienie 19 barów
• Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej 
• Zero Energy - automatyczne wyłączanie po określonym czasie 

z całkowitym odcięciem poboru energii (0 W)

Higiena i czyszczenie:
• Automatyczne szybkie czyszczenie przy wyłączeniu, włączeniu 
• Wyrzut pary: automatyczny system czyszczenia systemu mleka 

po przygotowaniu każdego napoju 
• W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia 

w 1 procesie calc’nClean

Dodatkowe informacje: 
• Pojemnik na kawę ziarnistą (max 300 g) 
• Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy 
• Moc: 1500 W

Smak:
• Funkcja OneTouch dla Ristretto, espresso, espresso macchiato, 

cappuccino, latte macchiato, białej kawy
• Funkcja aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywne-

go aromatu kawy
• Filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i wydłuża żywotność 

urządzenia
• CoffeePlaylist, Coffee know-how, aromaIntense

Komfort użytkowania:
• superSilent: najbardziej cichy ekspres ciśnieniowy Siemens
• Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości
• Wyjmowany pojemnik na wodę 2.3 l
• Opcja „Dzbanek kawy” - do sześciu filiżanek kawy za jednym 

przyciśnięciem

Parametry:
• Funkcja spieniania mleka, funkcja gorąca woda
• Ciśnienie 19 barów
• Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej 
• Płyta do podgrzewania filiżanek

Higiena i czyszczenie:
• Automatyczne szybkie czyszczenie przy wyłączeniu, włączeniu 
• Wyrzut pary: automatyczny system czyszczenia systemu mleka 

po przygotowaniu każdego napoju 
• W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia 

w 1 procesie calc’nClean
• Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu: wymiany 

filtra, odkamieniania

Dodatkowe informacje: 
• Zintegrowany pojemnik na mleko
• Pojemnik na kawę ziarnistą (max 300 g) 
• Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy 
• Moc: 1500 W

Smak:
• Szeroki wybór rodzajów kaw: espresso, kawy, cappuccino, 

latte macchiato
• Funkcja aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensyw-

nego aromatu kawy
• Filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i wydłuża żywotność 

urządzenia

Komfort użytkowania:
• CoffeeSelect Display
• Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją 

wysokości
• Wyjmowany pojemnik na wodę 1.7 l

Parametry:
• Młynek ceramiczny ceramDrive
• Funkcja spieniania mleka, funkcja gorąca woda
• Ciśnienie 15 barów
• Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej 

Higiena i czyszczenie:
• Automatyczne szybkie czyszczenie przy wyłączeniu, włączeniu 
• Wyrzut pary: automatyczny system czyszczenia systemu mleka 

po przygotowaniu każdego napoju 
• W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia 

w 1 procesie calc’nClean

Dodatkowe informacje: 
• Pojemnik na kawę ziarnistą (max 270 g) 
• Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy 
• Blokada przed dziećmi 
• Moc: 1500 W

TE654319RW TE655319RW TI9553X1RW TP501R09

EQ.6 PLUS S400,  
SAPPHIRE BLACK METALLIC 

EQ.6 PLUS S500,  
SAPPHIRE BLACK METALLIC 

EQ.9 PLUS CONNECT S500,  
STAL SZLACHETNA EQ.500 CLASSIC, PIANO BLACK 

EKSPRESY CIŚNIENIOWE

33



Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej C 
• Pojemność całkowita: 363 l 
• Roczne zużycie energii: 162 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 35 dB

Komfort użytkowania:
• noFrost
• Elektroniczna regulacja  temperatury, wyświetlacz 

LED
• 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: 

owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże 
• 1 szuflada hyperFresh 0°C: ryby i mięso pozostaną 

dłużej świeże

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 260 l 
• System multiAirflow
• Liczba półek: 5 z bezpiecznego szkła, w tym 3 

o regulowanej wysokości 
• Liczba dużych półek na drzwiach: 1, małych półek: 3
• Chromowany stelaż na butelki

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 103 l
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
• Zdolność zamrażania 24 h: 10 kg
• Supermrożenie

Wyposażenie: 
• 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki lodu 
 
Wymiary: W 203 cm x S 60 cm x G 66.5 c m 

KG 39NXICF
IQ300 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej E 
• Pojemność całkowita: 368 l 
• Roczne zużycie energii: 238 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 39 dB

Komfort użytkowania:
• noFrost - nigdy więcej rozmrażania! 
• Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy 
• Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja 

pozostawienia otwartych drzwi
• Alarm optyczny i akustyczny w przypadku 

wzrostu temperatury w zamrażarce

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 279 l 
• System multiAirflow: równomierne 

rozprowadzanie powietrza to świeżość na dłużej
• Chromowany stelaż na butelki
• Półki: 5 z bezpiecznego szkła, w tym 

4 x wysuwane półki easyAccess Shelf
• Liczba półek na drzwiach: 4

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 89 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 10 kg 
• Supermrożenie 
• Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 

12 h 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
• VarioZone - większa swoboda 

zagospodarowania wnętrza dzięki różnej 
kombinacji szuflad w zamrażarce

Wymiary: W 203 cm x S 60 cm x G 66 cm

KG 39NXXEB
IQ300 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA
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Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej D 
• Pojemność całkowita: 438 l 
• Roczne zużycie energii: 207 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 38 dB

Komfort użytkowania:
• noFrost - nigdy więcej rozmrażania! 
• Home Connect - zdalny monitoring i kontrola 
• Elektroniczna regulacja temperatury, 

wyświetlacz cyfrowy 
• Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy 
• Automatyczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 330 l 
• System multiAirflow: równomierne 

rozprowadzanie powietrza to świeżość na 
dłużej 

• Liczba półek z bezpiecznego szkła: 5, w tym 
4 o regulowanej wysokości; 4 x wysuwane 
półki easyAccess Shelf 

• Chromowany stelaż na butelki 
• Liczba półek na drzwiach: 4, w tym 

1 zamykana półka na masło/sery 
• Liczba dużych półek na drzwiach: 1; liczba 

małych półek na drzwiach: 2

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 108 l 
• Zdolność zamrażania 24h: 12 kg 
• Zdolność przechowywania w przypadku 

awarii: 16 h 
• Supermrożenie 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 3

Wymiary: W 203 cm x S 70 cm x G 67 cm

KG 49NAXDP
IQ500 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej E 
• Pojemność całkowita: 438 l 
• Roczne zużycie energii: 259 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 40 dB

Komfort użytkowania:
• noFrost - nigdy więcej rozmrażania! 
• Elektroniczna regulacja temperatury, 

wyświetlacz LED, zintegrowany w drzwiach 
• Osobna regulacja temperatury dla każdej strefy 
• Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja 

pozostawienia otwartych drzwi 
• Alarm optyczny i akustyczny w przypadku 

wzrostu temperatury w zamrażarce 
• 1 szuflada hyperFresh plus z regulacją 

wilgotności
• 2 szuflady hyperFresh plus 0°C z regulacją 

temperatury na wysuwanej tacy

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki : 330 l 
• System multiAirflow: równomierne rozprowadza-

nie powietrza to świeżość na dłużej 
• Liczba półek: 5 z bezpiecznego szkła, z czego 

4 x wysuwane półki easyAccess Shelf
• Chromowany stelaż na butelki
• Liczba półek na drzwiach: 4

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 108 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 12 kg 
• Supermrożenie 
• Liczba szuflad: 3 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 3 
• VarioZone - większa swoboda 

zagospodarowania wnętrza dzięki różnej 
kombinacji szuflad w zamrażarce 

• Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 
16 h

Wyposażenie: 
• 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki 

lodu 

Wymiary: W 203 cm x  70 cm x G 67 cm

KG 49NXXEA
IQ300 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
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Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej C 
• Pojemność całkowita: 363 l 
• Roczne zużycie energii: 162 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 35 dB

Komfort użytkowania:
• noFrost
• Metal backwall 
• Home Connect zdalny monitoring i kontrola
• Elektroniczna regulacja  temperatury, 

wyświetlacz LED
• Osobna regulacja temperatury dla każdej 

strefy
• 1 szuflada hyperFresh z regulacją wilgotności: 

owoce i warzywa pozostaną dłużej świeże 
• 1 szuflada hyperFresh 0°C: ryby i mięso 

pozostaną dłużej świeże

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 260 l 
• System multiAirflow
• Liczba półek: 5 z bezpiecznego szkła, w tym 3 

o regulowanej wysokości 
• Chromowany stelaż na butelki

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 103 l
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 3
• Zdolność zamrażania 24 h: 10 kg
• Supermrożenie

Wyposażenie: 
• 3 x pojemnik na jajka, 1 x pojemnik na kostki 

lodu 
 
Wymiary: W 203 cm x S 60 cm x G 66.5 cm 

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej E 
• Pojemność całkowita: 580 l 
• Roczne zużycie energii: 413 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 42 dB

Design: 
• Kolor: Stal szlachetna (powłoka antiFinger 

print), boki - szary 
• Pionowy uchwyt do otwierania drzwi 
• Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania:
• noFrost - nigdy więcej rozmrażania! 
• Elektroniczna regulacja temperatury, 

wyświetlacz cyfrowy
• Oddzielne ustawianie temperatury 

w chłodziarce i zamrażarce
• Wyłącznik superchłodzenie
• Supermrożenie
• 2 pojemniki Fresh Box na rolkach
• Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja 

pozostawienia otwartych drzwi

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 372 l 
• System multiAirflow: równomierne 

rozprowadzanie powietrza
• Liczba półek z bezpiecznego szkła: 5
• Liczba dużych półek na drzwiach: 3

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 208 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 12 kg 
• Zdolność przechowywania w przypadku 

awarii: 7.5 h
• Supermrożenie 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 2
• 5 półek na drzwiach

Wyposażenie: 
• 1 x pojemnik na jajka

Wymiary: 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm

KG 39NAICT KA 93NVIFP
IQ500 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA IQ300 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
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Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej E 
• Pojemność całkowita: 560 l 
• Roczne zużycie energii: 323 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 42 dB

Design: 
• Kolor: Stal szlachetna (powłoka antiFinger 

print), boki - szary 
• Pionowy uchwyt do otwierania drzwi 
• Oświetlenie LED w chłodziarce

Komfort użytkowania:
• noFrost - nigdy więcej rozmrażania! 
• Elektroniczna regulacja temperatury, 

wyświetlacz cyfrowy
• Oddzielne ustawianie temperatury 

w chłodziarce i zamrażarce
• Wyłącznik superchłodzenie
• Supermrożenie
• 2 pojemniki Fresh Box na rolkach
• Kostkarka automatyczna, dozownik wody 

pitnej, oświetlenie w trakcie obsługi kostkarki
• Wbudowany filtr wody

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 369 l 
• System multiAirflow: równomierne 

rozprowadzanie powietrza
• Liczba półek z bezpiecznego szkła: 5
• Liczba dużych półek na drzwiach: 3

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 191 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 12 kg 
• Zdolność przechowywania w przypadku 

awarii: 6.5 h
• Supermrożenie 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 2
• 3 półki na drzwiach

Wyposażenie: 
• 1 x pojemnik na jajka, wąż przyłączeniowy

Wymiary: 178.7 cm x 90.8 cm x 70.7 cm

Dane eksploatacyjne:
• Klasa efektywności energetycznej E 
• Pojemność całkowita: 605 l 
• Roczne zużycie energii: 333 kWh/rok 
• Poziom hałasu: 38 dB

Design: 
• Kolor: ciemny inox, stal szlachetna z powłoką 

AntiFingerprint, boki - castiron 
• Oświetlenie LED w chłodziarce 
• Metal back wall 
• Metalowe aplikacje

Komfort użytkowania:
• Elektroniczna regulacja temperatury, 

wyświetlacz cyfrowy
• Automatyczne odszranianie w chłodziarce
• Wyłącznik superchłodzenie
• Optyczna i dźwiękowa sygnalizacja 

pozostawienia otwartych drzwi
• Alarm akustyczny i optyczny w przypadku 

wzrostu temperatury wewn. urządzenia
• 1 szuflada hyperFresh 0°C

Chłodziarka:
• Pojemność netto chłodziarki: 405 l 
• System multiAirflow: równomierne 

rozprowadzanie powietrza
• Liczba półek z bezpiecznego szkła: 4
• Liczba dużych półek na drzwiach: 2, małych: 2
• Zamykana półka na masło/sery

Zamrażarka:
• Pojemność netto zamrażalnika: 200 l 
• Zdolność zamrażania 24 h: 13 kg 
• Supermrożenie 
• Liczba przezroczystych szuflad na mrożonki: 6
• Pojemnik na kostki lodu

Wyposażenie: 
• 4 kółka ułatwiające transport

Wymiary: 183 cm x 91 cm x 73.1 cm

KA 93GAIEP KF 96NAXEA
IQ500 CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA IQ500 CHŁODZIARKA MULTI DOOR

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI
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PRALKI

Wydajność i zużycie:
• Klasa efektywności energetycznej: C, wirowania: B
• Zużycie energii/ zużycie wody: 63 kWh/48 l 
• Pojemność: 1 - 8 kg 
• Czas trwania programu: 3:35 godz. 
• Wirowanie: 400 - 1400 obr./min

Programy i funkcje:
• Programy specjalne: Czyszczenie bębna, Des-

sous, Płukanie, Koszule Business, Jeans/dark 
laundry, Outdoor + Impregnacja, Odpompo-
wanie/Wirowanie, Mix, Super 15’/30’, deli-
katne/jedwab, wełna/pranie ręczne

• Przyciski touchControl: Mniej zagnieceń, Gotowe 
za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Tem-
peratura, Vario Speed, Pranie wstępne, Zmiana 
prędkości wirowania/Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo: 
• Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
• varioSpeed
• Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda
• waterPerfect Plus
• Pojemność bębna 55 l 
• Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada 

uniemożliwiająca zmianę ustawień i programu
• AntiVibration Design
• Kontrola nadmiaru piany, 
• Sensor wyważenia prania

Informacje techniczne:
• Głębokość: 55 cm, głębokość przy otwartych 

drzwiach: 101.7 cm
• Wymiary (Wys. x Szer.): 84.8 cm x 59.8 cm

Wydajność i zużycie:
• Klasa efektywności energetycznej: C, wirowania: B
• Zużycie energii/zużycie wody: 66 kWh/44 l 
• Pojemność: 1 - 9 kg 
• Czas trwania programu: 3:37 godz. 
• Wirowanie: 400 - 1400 obr./min

Programy i funkcje:
• Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, 

Delikatne, Wełna/pranie ręczne
• Programy specjalne: Czyszczenie bębna, Des-

sous, Jeans/Ciemne kolory, Koszule Business, 
Outdoor + Impregnacja, Odpompowanie/
Wirowanie, Mix, Płukanie, Super 15’/30’, 
delikatne/jedwab, wełna/pranie ręczne 

• Przyciski touchControl: Mniej zagnieceń, Gotowe 
za, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Tem-
peratura, Vario Speed, Pranie wstępne, Zmiana 
prędkości wirowania/Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo: 
• Wielostopniowa ochrona przed zalaniem
• varioSpeed
• Opcja dołożenia prania: elastyczność i wygoda
• waterPerfect Plus
• Pojemność bębna 63 l 
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• AntiVibration Design
• Kontrola nadmiaru piany

Informacje techniczne:
• Głębokość: 59 cm, głębokość przy otwartych 

drzwiach: 106.3 cm
• Wymiary (Wys. x Szer.): 84.8 cm x 59.8 cm

WM 14N28XPL WM 14N29XPL
PRALKA IQ300 PRALKA IQ300

Wydajność i zużycie:
• Klasa efektywności energetycznej: C, wirowania: B
• Zużycie energii/zużycie wody: 66 kWh/44 l 
• Pojemność: 1 - 9 kg 
• Czas trwania programu: 3:37 godz. 
• Wirowanie: 400 - 1400 obr./min

Programy i funkcje:
• i-Dos: automatycznie dozuje płyny do prania 

i płukania
• Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, 

Delikatne, Wełna/pranie ręczne
• Programy specjalne: Automatyczny delikatny, 

Automatyka, Czyszczenie bębna, Koszule 
Business, Odpompowanie / Wirowanie, Mix, 
Płukanie, Super 15’/30’, Outdoor + Impregnacja

• Przyciski touchControl: Gotowe za, i-DOS, 
Start/Pauza z opcją dołożenia prania, Tempe-
ratura, Vario Speed, Pranie wstępne, Zmiana 
prędkości wirowania/Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo: 
• aquaStop, varioSpeed, aquaSensor
• Start/Pauza + Opcja dołożenia prania
• waterPerfect Plus, waveDrum
• Pojemność bębna 63 l 
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• AntiVibration Design, Wyciszenie pralki od spodu
• Sensor kontroli ilości piany
• Sensor wyważenia prania

Informacje techniczne:
• Głębokość: 59 cm, głębokość przy otwartych 

drzwiach: 106.3 cm
• Wymiary (Wys. x Szer.): 84.8 cm x 59.8 cm

Wydajność i zużycie:
• Klasa efektywności energetycznej: C, wirowania: B
• Zużycie energii/zużycie wody: 67 kWh/47 l 
• Pojemność: 1 - 10 kg 
• Czas trwania programu: 3:50 godz. 
• Wirowanie: 400 - 1400 obr./min

Programy i funkcje:
• Home Connect zdalny monitoring i kontrola 
• Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, 

Delikatne, Wełna/pranie ręczne 
• Programy specjalne: Higiena, Czyszczenie 

bębna, Koszule Business, Jeans/dark laundry, 
Outdoor, Odpompowanie/Wirowanie, Mix, 
Płukanie, Super 15’/30’ 

• Przyciski touchControl: Mniej zagnieceń, Gotowe 
za, Odplamianie, Ustawienia fabryczne/blokada 
przed dziećmi, Memory, Zdalny start, Dodatkowe 
płukanie, Wstrzymanie płukania, Start/Pauza 
z opcją dołożenia prania, Temperatura, Vario 
Speed, Pranie wstępne, Zmiana prędkości wiro-
wania, woda Plus/Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo: 
• Wielostopniowa ochrona przed zalaniem 
• varioSpeed, waterPerfect Plus, waveDrum
• System odplamiania 
• Start/Pauza + Opcja dołożenia prania
• XXL pojemność bębna: 70 l 
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• AntiVibration Design, system AntiStain
• Wskaźnik przedozowania, kontrola nadmiaru piany

Informacje techniczne:
• Głębokość: 59 cm, głębokość przy otwartych 

drzwiach: 106.3 cm
• Wymiary (Wys. x Szer.): 84.8 cm x 59.8 cm

Wydajność i zużycie:
• Klasa efektywności energetycznej: C, wirowania: B
• Zużycie energii/zużycie wody: 66 kWh/44 l 
• Pojemność: 1 - 9 kg 
• Czas trwania programu: 3:37 godz. 
• Wirowanie: 400 - 1400 obr./min

Programy i funkcje:
• Program sensoFresh
• Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki, 

Delikatne, Wełna/ pranie ręczne
• Programy specjalne: Czyszczenie bębna, Koszu-

le Business, Higiena Mix z sensoFresh, Outdoor 
+ Impregnacja, Odpompowanie / Wirowanie, 
Mix, Płukanie, Super 15’/30’

• Przyciski touchControl: Mniej zagnieceń, Odplamia-
nie, Ustawienia fabryczne / blokada przed dziećmi, 
Memory, Dodatkowe płukanie, Wstrzymanie 
płukania, Start/Pauza z opcją dołożenia prania, 
Temperatura, Vario Speed, Pranie wstępne, Zmiana 
prędkości wirowania, woda Plus, Opóźnienie 
rozpoczęcia programu/ Wstrzymanie wirowania

Komfort i bezpieczeństwo: 
• aquaStop, varioSpeed, waterPerfect Plus
• System odplamiania 
• Start / Pauza + Opcja dołożenia prania
• waveDrum: delikatna struktura bębna chroni tkaniny
• Pojemność bębna 63 l 
• AntiVibration Design; wyciszenie pralki od spodu
• Wskaźnik przedozowania, kontrola nadmiaru piany
• System wyważenia prania

Informacje techniczne:
• Głębokość: 59 cm, głębokość przy otwartych 

drzwiach: 106.3 cm
• Wymiary (Wys. x Szer.): 84.8 cm x 59.8 cm

WM 14US6EPL WM 14LRHZPL WM 14UQ1EPL
PRALKA IQ500 PRALKA IQ500 PRALKA IQ500
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SUSZARKI

Wydajność i zużycie:
• Załadunek: 8 kg

Programy i funkcje: 
• Programy specjalne: Koszule/Business, Pierze/Puch, Delikatne, 

Ręczniki, Mix, Outdoor, Super 40, Suszenie wełny w koszu, 
ciepły Program czasowy

• 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
• Przyciski touchControl: Delikatne, Mniej zagnieceń, Czas suszenia, 

Stopień dosuszenia, 24 h Gotowe za maks.

Komfort i bezpieczeństwo: 
• Filtr EasyClean 
• Technologia AutoDry rozpoznaje, kiedy pranie jest już odpowied-

nio suche, dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym 
wysuszeniem

• W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgot-
ności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe 

• Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, 
opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu progra-
mu oraz informacji o funkcjach specjalnych

• System softDry: duży, galwanizowany bęben ze specjalną 
wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków

• AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukują-
ca głośność wirowania i wibracji 

• Kosz do suszenia wełny 
• Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposaże-

niu: DrainSet – zestaw dający możliwość podłączenia urządzenia 
do odpływu wody, dzięki czemu nie trzeba opróżniać szuflady 
zbierającej wilgoć z suszonego prania

• Wskaźnik zapełnienia zbiornika kondensacyjnego
• Wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia filtra
• Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca 

zmianę ustawień i programu
Informacje techniczne: 
• Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

Wydajność i zużycie:
• Załadunek: 8 kg

Programy i funkcje: 
• Programy specjalne: Koszule/Business, Pierze/Puch, Delikatne, 

Ręczniki, Mix, Outdoor, Super 40, Suszenie wełny w koszu, 
ciepły Program czasowy

• 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
• Przyciski touchControl: Gotowe za maks., Mniej zagnieceń, Czas 

suszenia, Delikatne, Start/Pauza, Stopień dosuszenia

Komfort i bezpieczeństwo: 
• selfCleaning Condenser - samoczyszczący wymiennik ciepła, 

zapewniający stałe, niskie zużycie energii
• Technologia AutoDry rozpoznaje, kiedy pranie jest już odpowied-

nio suche, dzięki czemu tekstylia są chronione przed nadmiernym 
wysuszeniem

• W pełni elektroniczne sterowanie programów czujnikiem wilgot-
ności powietrza, programy czasowe oraz dodatkowe 

• Wyświetlacz LED ze wskazaniem: pozostałego czasu pracy, 
opóźnienia czasu zakończenia programu do 24 h, cyklu progra-
mu oraz informacji o funkcjach specjalnych

• System softDry: duży, galwanizowany bęben ze specjalną 
wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków

• AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, redukują-
ca głośność wirowania i wibracji 

• Zabezpieczenie przed dziećmi: blokada uniemożliwiająca 
zmianę ustawień i programu

Informacje techniczne: 
• Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

Wydajność i zużycie:
• Załadunek: 8 kg

Programy i funkcje: 
• Programy standardowe: Bawełna, Syntetyki
• Programy specjalne do suszenia: Koszule/Business, Pierze/

Puch, Delikatne, Ręczniki, Mix, Outdoor, Super 40, Suszenie 
wełny w koszu, ciepły Program czasowy

• 60 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
• Przyciski touchControl: Gotowe za maks., Mniej zagnieceń, 

Czas suszenia, Delikatne, Sygnał, Start / Pauza / Dodanie 
prania, Stopień dosuszenia

Komfort i bezpieczeństwo: 
• EaseClean Filter
• Technologia AutoDry rozpoznaje, kiedy pranie jest już 

odpowiednio suche, dzięki czemu tekstylia są chronione przed 
nadmiernym wysuszeniem

• Delikatnie obracane 
• System softDry: duży bęben ze stali szlachetnej bęben ze spe-

cjalną wewnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil 
zbieraków

• AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, reduku-
jąca głośność wirowania i wibracji 

• Kosz do suszenia: kosz do suszenia wełny
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposa-

żeniu: DrainSet

Informacje techniczne: 
• Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm

Wydajność i zużycie:
• Załadunek: 9 kg

Programy i funkcje: 
• Programy specjalne: AntyAlergia, Bawełna, Koszule/Busi-

ness, Delikatne, Ręczniki, Poduszki, Mix, Outdoor, Super 40, 
Kołdry, Syntetyki, Suszenie wełny w koszu, Wietrzenie, ciepły 
Program czasowy

• 120 min faza ochrony przed zagnieceniami na koniec programu
• Przyciski touchControl: Gotowe za maks., Mniej zagnieceń 60 

min, Mniej zagnieceń 120 min, Blokada przed uruchomieniem 
przez dzieci, MyFavorite, Włącznik, Delikatne, Sygnał, Start / 
Pauza / Dodanie prania, Cel suszenia 

Komfort i bezpieczeństwo: 
• selfCleaning Condenser: samoczyszczący się wymiennik ciepła
• Technologia AutoDry rozpoznaje, kiedy pranie jest już 

odpowiednio suche, dzięki czemu tekstylia są chronione przed 
nadmiernym wysuszeniem

• System softDry: duży bęben ze stali szlachetnej ze specjalną we-
wnętrzną strukturą chroniącą tkaniny, łagodny profil zbieraków

• Duży dotykowy wyświetlacz LED z takimi funkcjami, jak Delikat-
ne, Sygnał, Gotowe za maks., Cel suszenia, Włącznik, Blokada 
przed uruchomieniem przez dzieci, Mniej zagnieceń 60 min, 
Mniej zagnieceń 120 min, MyFavorite

• Kosz do suszenia wełny
• Zabezpieczenie przed dziećmi
• Zestaw do odprowadzania skondensowanej wody na wyposa-

żeniu: DrainSet 
• AntiVibration Design: wyjątkowa budowa płyty bocznej, reduku-

jąca głośność wirowania i wibracji

Informacje techniczne: 
• Wymiary (W x SZ x G): 84.2 x 59.7 x 59.9 cm

WT 45HV0EPL WT 45H25EPL WT 47RTE0PL WT 7U46EPL
SUSZARKA KONDENSACYJNA IQ300

SUSZARKA KONDENSACYJNA 
Z TECHNOLOGIĄ POMPY CIEPŁA IQ300 SUSZARKA KONDENSACYJNA IQ500 SUSZARKA KONDENSACYJNA IQ500
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