
Nečekané možnosti. 
Bez čekání. 

Domácí spotřebiče Siemens

Nová řada pečicích trub iQ500 a iQ300 s inovativními funkcemi 
pro ještě větší požitek z vaření.
 
Seznamte se s budoucností.



2

Využívejte čas   
na maximum. 
Čas je velmi důležitý. Podřizujeme se mu a jsme na něm závislí. A to jak v pracovním, 
tak i volném čase. Tempo vašeho života by ale určitě neměly udávat domácí 
spotřebiče. S novými troubami řady iQ500 a iQ300 jste to vy, kdo o tempu 
rozhoduje. 

Díky inovativním funkcím zaměřeným na rychlost je vaše trouba vmžiku připravená 
a vy se tak můžete více soustředit na vynikající kulinářské výtvory, například nachys-
tat nezapomenutelnou večeři pro přátele. Ať už jsou vaše plány jakékoliv, tak tato 
svoboda a flexibilita určitě obohatí váš život o novou sféru komfortu a zážitků při 
vaření. Překonejte sebe i očekávání svých hostů - a to neustále.
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Dokonalost díky zkušenostem.
Vestavné spotřebiče Siemens povznesou vaše kuchařské zážitky na novou úroveň. Každý spotřebič vyniká ve třech oblastech: 
výjimečnými technologiemi, atraktivním a nadčasovým designem a průkopnickými možnostmi vestavění. Díky těmto 
pevným základům splňuje Siemens i ty nejpřísnější standardy a může se tak hrdě řadit na přední místa mezi výrobci 
domácích spotřebičů. Seznamte se blíže s jednotlivými oblastmi a jejich charakteristikami, které určují měřítka pro   
prémiové kuchyně po celém světě.

Dokonalý design.  
Kuchyně je odrazem vašeho stylu. Stejně tak i vestavné spotřebiče. 
Špičkové materiály, jako kov a sklo potěší váš cit pro design. Díky 
správnému nasvětlení a propracovaným detailům zazáří ještě více.  Se 
svým čistým vzhledem spotřebiče skvěle zapadnou do jakékoli 
kuchyně, a proto tam budete rádi trávit více času.

Strhující inovace. 
Nejmodernější technologie neustále přinášejí nové možnosti, jak ze 
všedního dne udělat nevšední. Více volnosti při vaření, prodloužení doby 
skladování potravin, nespočetně možností urychlení přípravy jídla. 
Siemens nikdy nepoleví, aby neustále překonával vaše očekávání. 
Dokonce i v dnešní době, kdy se technologie vyvijí rychleji, než kdyko-
liv předtím, budete se spotřebiči Siemens vždy napřed. 

Jedinečná řešení. 
Při plánování kuchyně se kreativitě meze nekladou. Díky technickým 
řešením, které Siemens nabízí, jsou možnosti vestavění spotřebičů neo-
mezené: oddělené nebo v řadě, vertikálně nebo horizontálně, viditelné 
nebo skryté. Ať už máte jakoukoli vizi - s vestavnými spotřebiči Siemens 
můžete realizovat jakoukoli představu a zdánlivě nemožné se stane 
skutečným. 

Built-In 
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Zažijte život bez čekání: rychlé předehřátí.  

Rychlé předehřátí zahřeje troubu neuvěřitelně rychle - a bez zvýšené energetické náročnosti.  
Pro představu - vyhřát troubu na 175 °C trvá zhruba 5 minut (s funkcí 3D hotAir plus).

Perfektní plánování je důležité – zvláště pokud jde o vaření. S troubami z řady iQ500  
a iQ300 to bude snadné. Díky inovativním funkcím, jako je rychlé předehřátí nebo 
bleskové rozmrazování coolStart, už nebudete muset držet krok s troubou - ona se 
přizpůsobí vám. 
 
Tím, že už nebudete muset přemýšlet nad přesným načasováním, můžete se naplno 
soustředit na ostatní věci. Připravte dechberoucí menu, prostřete stůl jako v nejlepších 
restauracích, nebo se prostě jen bavte se svými hosty. Je to pouze na vás - protože čas 
si řídíte sami.

Zvládnete více. 
Rychleji, než si myslíte.

Získejte více času na své kulinářské variace – díky větším možnostem úspory 
času. 
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Bleskově rozmrazené: coolStart.  

Zmrazené pokrmy nyní připravíte ještě rychleji – díky inovativní funkci coolStart.  
S pomocí této funkce jednoduše připravíte mražené potraviny a to bez předehřívání – což je nejenom 
pohodlné, ale také časově velmi úsporné.

– Jos Timmer,  
  šéfkuchař z Amsterdamu

“Oceňuji stejnou 
volnost při vaření 
doma jako v práci.”

Profesionální kuchař Jos Timmer překvapuje rád své 
hosty novými kulinářskými zážitky.   
Proto neustále vyhledává nové možnosti, jak vylepšit 
celý proces vaření a zároveň zachovat excelentní 
výsledky.

coolStart



6

Dokonalost v každé úrovni:  
3D hotAir.

 
Ať už si zvolíte jakoukoli výšku plechu, váš pokrm bude 
připraven přesně tak, jak si přejete. Inovativní technologie 
motoru ventilátoru totiž umožňuje optimální rozvod tepla 
po celém vnitřním prostoru trouby.

Nové trouby řady iQ500 a iQ300 jsou zkratkou na vyšší úroveň vaření. Automatické 
programy vám pomohou s plánováním a případnou inspirací pouhým stiskem 
tlačítka. Ať už vaříte cokoliv, můžete se na svoji troubu plně spolehnout. Převezme za 
vás totiž proces vaření - a to vše díky fascinujícím funkcím, jakými jsou například  
roastingSensor a addedSteam.  
 
Jediné, co musíte dělat sami, je užívat si hotového jídla a času stráveného se svými hosty. 
Dokonce i když už jste z kuchyně pryč, vaše trouba pracuje dál - sama se vyčistí pomocí 
funkce activeClean®. Užívejte si ještě pohodlnější vaření, než kdykoli předtím, navíc  
s dokonalými výsledky - díky troubě, která je vždy připravená na nové výzvy. 

Možnosti, které vás 
ohromí.
Moderní kuchařské postupy vstupují do vaší kuchyně –  
aby vám co nejvíce zpříjemnily vaření a přinesly nové zážitky.

Nechte čištění na troubě: 
activeClean®.

 
Stačí stisknout tlačítko a připálené zbytky z pečení   
a grilování se rozpadnou díky velmi vysoké teplotě na 
prach, který poté velmi snadno odstraníte pomocí hadříku.

Recept na spokojenost:  
cookControl.

 
Stačí si zvolit požadovaný pokrm a zadat jeho hmotnost. 
Funkce cookControl automaticky nabídne optimální   
nastavení pečicího programu. U všech pokrmů obsažených  
v nabídce cookControl tak spolehlivě dosáhnete těch 
nejlepších výsledků.

Vždy skvělé výsledky: 
roastingSensor.

 
Inovativní teplotní sonda roastingSenzor dokáže přesně  
a spolehlivě změřit vnitřní teplotu pokrmu. Díky získané 
teplotě ze středu pečeně či jiných pokrmů, budete přesně 
vědět, kdy je vaše večeře hotová. 

Innova
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cookControl
roasting
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Navržené do detailu. 
Trouby Siemens z řady iQ500 a iQ300 zaujmou mezi ostatními 
mimořádným designem.

Se svým nadčasovým designem se trouby iQ500 a iQ300 stanou 
nepřehlédnutelnou ozdobou vaší kuchyně. Díky prvotřídním materiálům, 
jakými jsou chrom a sklo, máte navíc jistotu, že budou i po letech stále 
vypadat skvěle. 
 
Precizně navržený ovládací panel s podsvíceným otočným voličem  
lightControl naprosto předčí vaše prvotní očekávání. Objevte možnosti této 
designové ikony, která přináší vynikající zážitky z vaření tím nejlepším 
způsobem.

Užívejte si ještě větší volnost při plánování rozmístění spotřebičů. Troubu 
iQ500 nebo iQ300 můžete instalovat podle libosti, zvláště pak v kombinaci  
s ostatními spotřebiči. Nad sebe, nebo vedle sebe - díky jednotnému 
designu vestavných spotřebičů Siemens bude vaše kuchyně působit vždy 
uceleným dojmem. 

V tomto duchu je ohřevná zásuvka skvělým doplňkem k ostatním spotřebičům. 
Slouží k předehřívání talířů, udržování teploty pokrmů před servírováním, nebo 
ji můžete použít k citlivému rozmrazení potravin.

Jednoduché a intuitivní ovládání:  
lightControl.

 
Nový otočný volič lightControl zvýrazní vámi zvolený program stylovým 
osvětlením – ovládání trouby je díky tomu velmi intuitivní a přehledné.

Design

Solutions
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lightControllightControl



Domácí spotřebiče Siemens

Nová řada iQ500 a iQ300 s inovativními funkcemi pro ještě větší 
požitek z vaření.
 
Seznamte se s budoucností.

Přehled novinek iQ500 a iQ300 
pro kuchyňská studia
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Pečicí trouby iQ500

*Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

HB578G5S0 HB578A0S0 HB557ABS0

Design nerez / černé sklo nerez / černé sklo nerez / černé sklo

Funkce pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, 
stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené 
jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, 
stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené 
jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

Výsuvný systém varioClip rail varioClip rail teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

Komfort
 

• el. regulace teploty 30 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl30
• roastingSensor - pečící sonda                                                                      

zajistí díky vysoké přesnosti měření 
dokonalé výsledky pečení

• activeClean - automatické 
samočištění

• el. regulace teploty 30 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl30
• activeClean - automatické 

samočištění

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl10
• ecoClean - jednoduché čištění díky 

speciálnímu povrchu zadní stěny, 
boků a stropu

Bezpečnost • teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla

• teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla

• teplota skla dvířek max. 40 °C 
(měřeno uprostřed skla při nastavení 
trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C 
po 1 hodině provozu)

• dětská pojistka

Příslušenství 1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

Cena* 22 990,– CZK 20 990,– CZK 15 990,– CZK

3D Hot Air 3D Hot Air 3D Hot Air
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Pečicí trouby iQ500

HB278A5S0 HB278A0S0 HB257ABS0

Design nerez / černé sklo nerez / černé sklo nerez / černé sklo

Funkce pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 
3D horký vzduch Plus, horní/spo-
dní ohřev, cirkulační infra-gril, 
velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, pomalé vaření, horký vzduch 
jemný

pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 
3D horký vzduch Plus, horní/spo-
dní ohřev, cirkulační infra-gril, 
velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
hluboce zmrazené jídlo, spodní 
ohřev, pomalé vaření, horký vzduch 
jemný

pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 
3D horký vzduch Plus, horní/spo-
dní ohřev, cirkulační infra-gril, 
velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
spodní ohřev, horký vzduch jemný

Výsuvný systém varioClip rail varioClip rail teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

Komfort
 

• el. regulace teploty 30 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl30
• roastingSensor - pečící sonda                                                                      

zajistí díky vysoké přesnosti měření 
dokonalé výsledky pečení

• activeClean - automatické 
samočištění

• el. regulace teploty 30 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl30
• activeClean - automatické 

samočištění

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl10
• ecoClean - jednoduché čištění díky 

speciálnímu povrchu zadní stěny, 
boků a stropu

Bezpečnost • teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla

• teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla

• teplota dveří max. 40 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• dětská pojistka

Příslušenství 1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

Cena* 22 990,– CZK 20 990,– CZK 14 990,– CZK

*Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

HB278A5S0 HB278A0S0 HB257ABS0

Design nerez / černé sklo nerez / černé sklo nerez / černé sklo

Funkce pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, 
stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené 
jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba s 9 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, 
stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené 
jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

Výsuvný systém varioClip rail varioClip rail teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

Komfort
 

• el. regulace teploty 30 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl30
• roastingSensor - pečící sonda                                                                      

zajistí díky vysoké přesnosti měření 
dokonalé výsledky pečení

• activeClean - automatické 
samočištění

• el. regulace teploty 30 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl30
• activeClean - automatické 

samočištění

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• bílý LCD displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl10
• ecoClean - jednoduché čištění díky 

speciálnímu povrchu zadní stěny, 
boků a stropu

Bezpečnost • teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla

• teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• ukazatel zbytkového tepla

• teplota dveří max. 40 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• dětská pojistka

Příslušenství 1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

Cena* 22 990,– CZK 20 990,– CZK 14 990,– CZK

3D Hot Air
3D Hot Air
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Pečicí trouby iQ300

*Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

HB574ABR0 HB554ABR0 HB534ABR0

Design nerez / černé sklo nerez / černé sklo nerez / černé sklo

Funkce pečicí trouba se 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

Výsuvný systém teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

Komfort
 

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• červený LED displej
• vnitřní objem: 71 l
• cookControl10
• activeClean - automatické 

samočištění 

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• červený LED displej
• vnitřní objem: 71 l
• ecoClean - jednoduché čištění díky 

speciálnímu povrchu zadní stěny, 
boků a stropu

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• červený LED displej
• vnitřní objem: 71 l
• ecoClean - jednoduché čištění díky 

speciálnímu povrchu zadní stěny

Bezpečnost • teplota dveří max. 30 °C (měřeno 
uprostřed skla při nastavení trouby 
na horní/spodní ohřev, 180 °C po 1 
hodině provozu)

• elektronický zámek dveří
• dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby

• teplota skla dvířek max. 40°C 
(měřeno uprostřed skla při nastavení 
trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C 
po 1 hodině provozu)

• dětská pojistka

• teplota skla dvířek max. 50°C 
(měřeno uprostřed skla při nasta-
vení trouby na horní/spodní ohřev             
a 180°C po 1 hodině provozu)

• dětská pojistka

Příslušenství 1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

Cena* 18 990,– CZK 13 990,– CZK 12 990,– CZK

3D Hot Air3D Hot Air
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Pečicí trouby iQ300 a ohřevná zásuvka

*Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

HB234A0R0 HB214ABR0 BI510CNR0

Design nerez / černé sklo nerez / černé sklo černé sklo

Funkce pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D 
horký vzduch, horní/spodní ohřev, 
cirkulační infra-gril, velkoplošný 
gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, 
horký vzduch jemný

ohřevná zásuvka
push&pull: otevření a zavření 
přitlačením čelní stěny
naplnění max. 15 kg
plynulé nastavení teploty: cca od 
40 °C do 80 °C
tlačítko on/off

Výsuvný systém varioClip rail teleskopický výsuv jako zvláštní 

příslušenství

Komfort
 

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• červený LED displej
• vnitřní objem: 71 l
• ecoClean - jednoduché čištění díky 

speciálnímu povrchu zadní stěny

• el. regulace teploty 50 °C - 275 °C
• červený LED displej
• vnitřní objem: 71 l

• objem: 23 l
• max. naplnění šálků na espresso: 64 

ks nebo maximální naplnění talířů 
(26 cm): 14 ks

• 4 možnosti použití: udržování teplo-
ty nápojů a pokrmů, předehřívání 
nádobí, pro vykynutí těsta, rozmra-
zování jídel

• do kombinace s CO565AGS0

Bezpečnost • teplota skla dvířek max. 40 °C 
(měřeno uprostřed skla při nastavení 
trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C 
po 1 hodině provozu)

• dětská pojistka

• teplota skla dvířek max. 40°C 
(měřeno uprostřed skla při nastavení 
trouby na horní/spodní ohřev, 180 °C 
po 1 hodině provozu)

• dětská pojistka

Příslušenství 1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x kombinovaný rošt 
1 x univerzální pánev

1 x protiskluzová podložka

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 595 x 594 x 548

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 140 x 594 x 540

Cena* 11 990,– CZK 9 990,– CZK 11 990,– CZK

3D Hot Air 3D Hot Air
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Mikrovlnné trouby

*Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

CO565AGS0 BF525LMS0 BF550LMR0

vestavná mikrovlnná trouba s funkcí 
plná pára

vestavná mikrovlnná trouba vestavná mikrovlnná trouba

Design nerez / černé sklo nerez / černé sklo nerez / černé sklo

Funkce 3 druhy ohřevu: mikrovlnný ohřev, 
pára 100%, velkoplošný gril, 
maloplošný gril
max. výkon: 1000 W; 5  stupňů 
výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W

kombinovatelné stupně výkonu grilu 
a mikrovln 90 W, 180 W, 360 W a 
600 W

4 programy pro rozmrazování a 3 
programy pro vaření s mikrovlnami

max. výkon: 800 W; 5  stupňů 
výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
800 W

max. výkon: 900 W; 5  stupňů 
výkonu: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W  

Komfort
 

 
 

• objem: 36 l, objem zásobníku na 
vodu: 0,8 l

• elektronická regulace teploty 40 °C - 
230 °C, 3 různé stupně páry

• všechny druhy ohřevu lze použít 
separátně nebo v kombinaci s jiným 
druhem ohřevu

• „dětská pojistka
• bezpečnostní vypínání trouby
• tlačítko start
• spínač kontaktu dveří
• cookControl15
• 4 rozmrazovací programy a 11 

varných programů
• umístění parního generátoru mimo 

varný prostor
• automatické rozpoznání zásobníku 

na vodu
• čistící program přívodu vody
• program na odvápnění

• objem: 20 l
• elektronické hodiny
• vnitřní prostor: nerez
• cookControl7
• paměťová funkce (1 paměťové 

místo)
• LED osvětlení
• skleněný otočný talíř 25,5 cm
• pečicí trouba s bočním otevíráním - 

závěs dveří vlevo
• bezpečnostní vypínání trouby spínač 

kontaktu dveří
• chladicí ventilátor

• objem: 25 l  
• vnitřní prostor: nerez  
• osvětlení  vnitřního prostoru
• skleněný otočný talíř 31,5 cm  
• bezpečnostní vypínání trouby
• spínač kontaktu dveří  
• chladicí ventilátor  
• pro vestavbu do vysoké skříňky

Příslušenství 1 x vkládací rošt
1 x skleněná pánev

1 x otočný talíř 1 x otočný talíř

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h):455 x 594 x 545

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 382 x 594 x 317

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 120 cm
rozměry (v x š x h): 382 x 594 x 388

Cena* 26 990,– CZK 9 990,– CZK 8 990 ,– CZK
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Odsavače par - šířka 90 cm

* Podle nařízení EU 65/2014
**Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

LC96QFM50 LC96BBM50 LC96QBM50

komínový odsavač par, 90 cm komínový odsavač par, 90 cm komínový odsavač par, 90 cm

Design nerez / černé sklo nerez nerez

Výkon a spotřeba třída spotřeby energie: A*
třída účinnosti odsávání: A*
třída účinnosti osvětlení: A*
hlučnost odsávání při normálním 
stupni min./max.: 48/61 dB*
výkon odvětrání dle EN 61591: max. 
normální stupeň 380  m³/h, inten-
zivní stupeň 610  m³/h

třída spotřeby energie: A*
třída účinnosti odsávání: A*
třída účinnosti osvětlení: A*
hlučnost odsávání při normálním 
stupni min./max.: 48/60 dB*
výkon odvětrání dle EN 61591: max. 
normální stupeň 360  m³/h, inten-
zivní stupeň 580  m³/h

třída spotřeby energie: A*
třída účinnosti odsávání: A*
třída účinnosti osvětlení: A*
hlučnost odsávání při normálním 
stupni min./max.: 48/61 dB*
výkon odvětrání dle EN 61591: max. 
normální stupeň 380  m³/h, inten-
zivní stupeň 610  m³/h

Vybavení
 

 
 

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
vzduchu

• pro provoz s cirkulací je nut-
ná montážní sada jako zvláštní 
příslušenství

• 3 stupně výkonu a 1 intenzivní 
stupeň

• intenzivní stupeň s automatickým 
zpětným nastavením

• vysoce výkonný ventilátor s 
dvousměrným odsáváním

• LED osvětlení
• ovládání touchControl

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
vzduchu

• pro provoz s cirkulací je nut-
ná montážní sada jako zvláštní 
příslušenství

• 3 stupně výkonu a 1 intenzivní 
stupeň

• intenzivní stupeň s automatickým 
zpětným nastavením

• vysoce výkonný ventilátor s 
dvousměrným odsáváním

• LED osvětlení
• ovládání touchControl

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
vzduchu

• pro provoz s cirkulací je nut-
ná montážní sada jako zvláštní 
příslušenství

• 3 stupně výkonu a 1 intenzivní 
stupeň

• intenzivní stupeň s automatickým 
zpětným nastavením

• vysoce výkonný ventilátor s 
dvousměrným odsáváním

• LED osvětlení
• ovládání touchControl

Doplňkové 
informace

kovový tukový filtr je možné mýt       
v myčce

kovový tukový filtr je možné mýt       
v myčce

kovový tukový filtr je možné mýt       
v myčce

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 130 cm
rozměry spotřebiče:
pro odvětrávání (v x š x h): 676-1006 
x 900 x 500 
pro cirkulaci (v x š x h): 676-1116 x 
900 x 500

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 130 cm
rozměry spotřebiče:
pro odvětrávání (v x š x h): 635-965 
x 900 x 500
pro cirkulaci (v x š x h): 635-1075 x 
900 x 500

délka připojovacího kabelu se 
zástrčkou: 130 cm
rozměry spotřebiče:
pro odvětrávání (v x š x h): 676-1006 
x 900 x 500 
pro cirkulaci (v x š x h): 676-1116 x 
900 x 500

Cena** 14 990,– CZK 13 990,– CZK 13 990,– CZK



15

Odsavač par - šířka 60 cm

* Podle nařízení EU 65/2014
**Doporučená maloobchodní cena výrobce včetně DPH.
Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu stanoví jednotliví prodejci.

LC66BBM50

komínový odsavač par, 60 cm

Design nerez

Výkon a spotřeba třída spotřeby energie: A*
třída účinnosti odsávání: A*
třída účinnosti osvětlení: A*
hlučnost odsávání při normálním stupni min./
max.: 48/60 dB*
výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 
stupeň 360  m³/h, intenzivní stupeň 580  m³/h

Vybavení
 

 
 

• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
• 3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným 

nastavením
• vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným 

odsáváním
• LED osvětlení
• ovládání touchControl

Doplňkové 
informace

kovový tukový filtr je možné mýt  v myčce

Rozměry v mm délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 130 
cm
rozměry spotřebiče:
pro odvětrávání (v x š x h): 635-965 x 600 x 
500
pro cirkulaci (v x š x h): 635-1075 x 600 x 500

Cena** 11 490,– CZK



• Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Technické změny vyhrazeny. 
• Uvedené ceny jsou pouze orientační, konečnou cenu stanoví váš prodejce.
• Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných  

v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic Evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče 
se mohou od deklarovaných hodnot lišit. Myslete, prosím, na několikanásobné použití tohoto prospektu a předejte ho 
dalším zájemcům. 

Zákaznická linka: 251 095 555, e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com
© 2017 BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Vytištěno v České republice 09/2017
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Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.


