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Experience the elite studioLine range from Siemens.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/dk

The future moving in.



Image VIB / device
designation Brief description Price / EAN code

iQ100
Integrerbart køle-/
fryseskab, 177.2 x
54.1 cm, glidende
hængsel
KI86VNSF0

Integrerbart køle-/fryseskab med lowFrost for mindre afrimning.

• lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør det muligt for dig at tjekke dit

køleskabs indhold på blot et øjeblik.

• Frugt og grønt holder sig frisk og sprødt i freshBoxes med bølgeformet

bund.

• autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer

friske i længere tid.

• bigBox, ekstra meget plads til effektiv opbevaring af store frysevarer.

'!2E20AD-iibeeg!
iQ300
Indbygningsovn, 60
x 60 cm, rustfrit stål
HB273ABS0S

Fremskynd madlavning med hurtig opvarmning. Ovnen har
activeClean® - pyrolytisk selvrens der forvandler snavs til aske, som
derefter nemt kan tørres af med en klud.

• Med den effektive lynopvarmning, opnår du den ønskede temperatur

hurtigt.

• activeClean® – pyrolytisk selvrens.

• cookControl10 - ti automatiske programmer som garanterer et godt

resultat.

• 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen i op til tre forskellige

niveauer giver dig perfekte resultater.

'!2E20AD-ieibjh!
iQ100
Induktionskogeplade,
60 cm, sort
EU611BEB1E

Induktionskogesektion – hurtigere, mere sikker, mere effektiv
madlavning og nem rengøring

• touchControl - kontroller temperaturen ved direkte at trykke på

touchpanelet på glasfladen.

• powerBoost – forøger din induktionszones ydeevne med op til 50 %.

• Timer med stopfunktion giver sikker slukning af kogezonen, efter den

indstillede tid er udløbet.

• Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for

kogezonerne.

• Den seneste induktionsteknik gør madlavningen hurtigere og mere

sikker.

'!2E20AD-hbgehc!
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Image VIB / device
designation Brief description Price / EAN code

iQ300
Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60
cm, XXL
SX73HX42VE

Opvaskemaskine der projekterer status på gulvet, kan tilsluttes Wi-
Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol. Passer perfekt til
specielle indbygninger.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske- og tørreprocessen op til tre

gange hurtigere end normalt.

• varioFlex-kurve og varioDrawer-topkurv. Fleksibel og nem fyldning med

Siemens innovative kurve.

• varioFlex kurv med nedfældelige tallerkenstøtter og fleksible hylder

giver ekstra plads.

• varioDrawer-topkurv – et ekstra fyldningsniveau til bestik,

køkkenredskaber og mindre køkkenting.

• infoLight lyser med et blåt lys på gulvet, når programmet er igang, og

slukker når opvasken er færdig.

'!2E20AD-igghge!
iQ300
Vaskemaskine, 7 kg,
1200 rpm
WM12N0L2DN

7 kg vaskemaskine med kulbørstefri iQdrive-motor og 10 års
motorgaranti: energivenlig og stille motorteknologi.

• speedPack L – Sæt skub under programmet, eller klar vasketøjet på helt

ned til 15 minutter.

• Viser alle relevante informationer tydeligt, LED displayet er nemt at

betjene med touch-tasterne.

• iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, robust og lydsvag.

'!2E20AD-ihgfgf!
iQ300
Kondenstørretumbler
med varmepumpe,
7 kg
WT43H07LDN

7 kg iSensoric varmepumpetumbler med energieffektivitetsklasse A
+. Tørrer meget effektivt.

• AutoDry – beskytter dit tøj under tørringen, så det fremstår som nyt i

længere tid.

• Outdoor-program – Tørrer dit vandtætte og outdoor-tøj uden

problemer.

• easyClean filter, gør det nemt at fjerne fnug fra kondensorfilteret.

• 40-minutters lynprogram (super40).

• softDry-tromlesystem for ekstra skånsom tørring af dit tøj.

'!2E20AD-igdhbi!
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