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Ontdek Siemens in
inspiratiehuis 20|20.
Ontdek hoe Siemens een
bijdrage kan leveren aan een
buitengewone levensstijl
en kom naar de vernieuwde
Siemens showroom in
inspiratiehuis 20|20. Zie,
voel en probeer verschillende
apparaten. Neem deel aan
productdemonstraties en
laat uzelf vrijblijvend
uitgebreid informeren door
de specialisten van Siemens.
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Proef de
Siemens sfeer.
Voelen, ruiken, proeven, zien en
proberen, dat kan in de Siemens
showroom in het inspiratiehuis 20|20
te Hoofddorp. In een schitterend
vormgegeven en volledig duurzaam
gebouw kunt u een groot deel van
de Siemens apparatuur ter plekke
bekijken en beleven.
In inspiratiehuis 20|20 vindt u de
meest uitgebreide collectie van
Siemens apparatuur. Zo ontdekt
u altijd de apparatuur die perfect
aansluit bij uw lifestyle en wensen.
Meer informatie hierover vindt u
op inspiratiehuis2020.nl

Advies op maat.
Heeft u specifieke vragen?
Dan adviseren we u een afspraak te
maken. Vakkundig personeel geeft
graag advies op maat: onze Siemens
productadviseurs brengen voor u de
diverse mogelijkheden in kaart aan de
hand van uw individuele situatie en
wensen. We zijn ervan overtuigd dat
u gemak niet moet zien, maar moet
beleven. U bent ook van harte welkom
om vrijblijvend rond te kijken.

Er valt altijd iets te beleven in inspiratiehuis
20|20. U krijgt veel inspiratie door
allerlei workshops, k ookdemo’s, foodtrends
en lezingen. Kijk vooral regelmatig
op inspiratiehuis2020.nl voor meer
informatie en de laatste agenda.

Proeven en ervaren.

Koken en genieten.

Genieten van koffie.

Elke zaterdag en op enkele zondagen
demonsteren productadviseurs
onze inbouwapparatuur en geven
professionele koks diverse kookdemonstraties. U bent welkom om te
komen kijken, proeven en om vragen
te stellen! Maak vooraf een afspraak
voor een adviesgesprek of meldt u aan
voor een demonstratie om zeker te zijn
van een plaats. U kunt ook zelf met
de nieuwe Siemens ovens aan de slag
dankzij het Kies&Kook concept waar u
een zak met ingrediënten uitkiest en in
de Siemens demokeuken een heerlijk
gerecht kunt bereiden. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. Er is altijd
wat te beleven in inspiratiehuis 20|20.

Heeft u een (combi-)stoomoven of
oven met varioSpeed aangeschaft en
wilt u leren hoe u alle mogelijkheden
optimaal kunt benutten? Volg dan
een workshop in de kookstudio van
Siemens. Tijdens deze workshop wordt
u begeleid door een professionele kok.
U maakt kennis met de belangrijkste
bereidingstechnieken van onze 
verschillende ovens. Samen met de
andere deelnemers bereidt u een
driegangendiner, waarvan u later op
de avond gezamenlijk kunt genieten.
Kijk voor deelnamekosten en de
actuele kalender op
inspiratiehuis2020.nl/workshop

Bent u een echte koffiegenieter?
Dan nodigen we u uit om een koffie
workshop te volgen. Onze barista,
een professionele meesterkoffiezetter, laat u twee uur lang zien en
proeven hoe een vakman koffie
maakt. U ontdekt hoe de verschillende
soorten koffiebonen worden
verbouwd, uit welke smaken uw
favoriete melange bestaat, hoe
belangrijk de maling van de bonen
is en nog veel meer. U leert ook een
perfecte espresso, een onvergetelijke
cappuccino of een zalige latte
macchiato te maken.
Op inspiratiehuis2020.nl/workshop
kunt u zich aanmelden en vindt u de
deelnamekosten en actuele agenda
van de koffieworkshops.

Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze
productadviseurs via de website van inspiratiehuis 20|20.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor de demonstraties en
kookworkshops en vindt u de actuele openingstijden.
Siemens Showroom, inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.
Ook geopend op enkele zondagen.
Voor meer informatie kijk op: inspiratiehuis2020.nl

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken

facebook.com/siemenshomenederland
@SiemensHuishoud
Siemens Home Nederland
@siemenshome_nl
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Bakovens.
De bakovens van Siemens zetten een nieuwe standaard
in inbouwapparatuur. De iQ700 bakovens combineren
innovatieve techniek en een modern design.
En doordat de hoogte van het bedieningspaneel van
alle apparaten gelijk is, kunnen de apparaten vrij
worden gecombineerd. Altijd een prachtig resultaat!

varioSpeed.
Bij een bakoven met varioSpeed kan de
ingebouwde magnetron een conventioneel
ovenprogramma aanvullen. Hiermee kan de
bereiding van gerechten worden versneld
tot wel 50%, met behoud van het perfecte
resultaat.

fullSteam.
Met een fullSteam bakoven kunnen
gerechten met 100% stoom worden bereid.
De stoomfunctie zorgt voor perfect bereide
gerechten zonder dat daarbij smaak, kleur en
vitaminen verloren gaan. Bij de bereiding
wordt geen vet of olie gebruikt waardoor het
eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk
is, maar ook nog eens erg gezond.

pulseSteam.
Bij een oven met pulseSteam is het mogelijk
om gedurende het bakproces stoom toe te
voegen. Gerechten worden hierdoor perfect
krokant van buiten en sappig van binnen.

Kerntemperatuurmeter.
Met behulp van de innovatieve kerntemperatuurmeter met drie meetpunten wordt de
kerntemperatuur van een gerecht altijd
uiterst nauwkeurig gemeten. Verzekerd van
perfecte braadresultaten en ook geschikt in
combinatie met de geïntegreerde magnetron
en de pulseSteam-functie.
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Baksensor.
Met de baksensor weet uw oven zelf
wanneer het gerecht klaar is. U hoeft
het gerecht alleen nog maar in de oven
te plaatsen. Door de innovatieve sensortechnologie voert uw oven het bakproces
automatisch uit. De baksensor controleert
de vochtigheid in uw oven en detecteert
hieraan wanneer uw gerecht klaar is.

coolStart.
Met de coolStart-functie hoeft de bakoven
nooit meer voorverwarmd te worden bij
bijvoorbeeld een diepvriespizza. Dit slimme
verwarmingssysteem zorgt ervoor dat
bevroren producten kunnen worden bereid
in de tijd zoals op de verpakking is
aangegeven.

4D hetelucht.
Een bakoven met 4D hetelucht verdeelt de
hete lucht nog beter waardoor het niet meer
belangrijk is op welke hoogte het bakrooster
of de bakplaat in de bakoven wordt geplaatst.

cookControl Plus.
Ovens met cookControl Plus zijn voorzien
van vooraf ingestelde programma’s voor
uiteenlopende gerechten. Hierbij selecteert
u eerst het gewenste gerecht waarna het
gewicht kan worden ingevoerd. Vervolgens
doet uw bakoven de rest.

Halogeen, LED en Multi LED verlichting.
De Siemens bakovens hebben afhankelijk
van het gekozen model verschillende
soorten verlichting: halogeen, LED of
Multi LED. Elk gerecht is te bewonderen
in mooi helder licht.

Ovens

TFT-Touchdisplay Plus, TFT-Touchdisplay
en TFT-Display.
Alle iQ700 bakovens zijn voorzien van een
TFT-Display met een hoog contrast en hoge
resolutie. De TFT-Touchdisplay Plus en TFTTouchdisplay zijn in een groter formaat met
mooie kleuren. Overzicht houden was nog
nooit zo gemakkelijk. Verzekerd van intuïtieve
bediening dankzij de eenvoudige en overzichtelijke menustructuur.

softMove.
De softMove-functie zorgt ervoor dat de
bakovendeur gemakkelijk opent en sluit
dankzij een verbeterd sluitingsmechanisme.
Een zacht duwtje tegen de bakovendeur is
voldoende om de bakovendeur te openen of
te sluiten. De softMove-functie zit op alle
grote en compacte iQ700 bakovens met een
klapdeur. In de iQ500 serie zijn enkele luxe
modellen voorzien van een softClose
ovendeur, waarmee de deur zachtjes sluit.

activeClean® pyrolyse.
Ovens met activeClean® zijn voorzien van
een automatisch programma waarmee de
bakoven zichzelf kan reinigen. Het automatische reinigingsprogramma gebruikt
hoge temperaturen om vetresten tot as te
verbranden. Na het doorlopen van het
programma hoeft er alleen maar een doekje
door de bakovenruimte gehaald te worden.
De telescooprails met stopfunctie zijn nu
ook geschikt voor activeClean®.

ecoClean katalyse.
Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf
wanneer de bakoven wordt gebruikt. Op de
ecoClean-wand zit een speciale coating van
poreus keramiek. Deze absorbeert vuil en
vetspetters en breekt ze af bij een hoge
temperatuur. Enkele bakovens zijn voorzien
van een ecoClean-achterwand. De luxere
bakovens zijn uitgerust met een ecoClean
plafond, achter-, en zijwanden.

De bakovens van Siemens zijn super zuinig.
De bakovens van Siemens zijn bijzonder zuinig
in gebruik. Zo vallen alle bakovens in energieklasse A of hoger. Hiermee kan minimaal 40%
aan energie bespaard worden ten opzichte
van een vergelijkbare bakoven uit 1999.
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Bakovens
iQ700
Bakoven met magnetron

iQ700
Bakoven met stoom

HM636GNS1

€ 2.019,-

iQ700
Bakoven

HS636GDS1

€ 2.019,-

HB676GBS1

€ 1.599,-

Verwarmingssystemen en functies:
• varioSpeed bakoven met magnetron met
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen
borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron
• Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen,
ontdooien
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 67 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
• Kerntemperatuurmeter
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geemailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Rooster, 1 x Stoompan met gaatjes, formaat XL,
1 x Stoompan met gaatjes, formaat S,
1 x Stoompan zonder gaatjes, formaat S, 1 x
Geemailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
•Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

EAN
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4242003671894

EAN

4242003658314

EAN

4242003672440

Bakovens
iQ500
Bakoven met ovenwagen, Home Connect

iQ700
Bakoven

iQ700
Bakoven

HB578BBS6

Ovens

LEVERBAAR VANAF MAART 2020

NIEUW

€ 1.399,-

HB675GBS1

€ 1.329,-

HB636GBS1

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 9 verwarmingssystemen:
Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en
bovenwarmte, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen
• Home Connect via WLAN (bediening en
monitoring op afstand)
• cookControl30

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D
hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte,
Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte,
coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D
hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte,
Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte,
coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• LCD display
• lightControl: intuïtieve draaiknoppen met
verlichting
• Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geemailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geemailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Ovenwagen

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Geemailleerd bakblik, 1 x Combi rooster,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

EAN

4242003859865

EAN

4242003672419

EAN

4242003672402
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Bakovens
iQ700
Bakoven

iQ700
Bakoven

HB634GBS1

€ 1.129,-

iQ300
Bakoven

HB632GBS1

€ 1.009,-

HB513ABR1

€ 639,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D
hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte,
Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte,
coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Warmhouden

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 8 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco,
coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Verwarmingssystemen en functies:
• Bakoven met 5 verwarmingssystemen:
Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en
bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 71 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LED display
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180 °C)

Reiniging:
• Ovenruimte: graniet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW
• Energieklasse: A

EAN
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4242003672372

EAN

4242003672488

EAN

4242003839584

Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
iQ500
Inbouwfornuis

iQ300
Inductiekookplaat voor inbouwfornuis

Ovens

HE517ABS1

€ 879,-

EI645CFB1E

€ 909,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Inbouwfornuis voor inductiekookplaat met
7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild,
3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Pizzastand
• cookControl10
• Uitsluitend te combineren met inductiekookplaat
EI645CFB1E

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2.0 kW
(met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 bij te schakelen braadzone
• 17 Vermogensstanden
• Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis
HE517ABS1

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• LCD display
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Polyvalente Touch
• Digitaal LED display met kookstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar
• Kinderbeveiliging
• Veiligheidsuitschakeling

Reiniging:
• Ovenruimte: titaangrijs glansemail
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Design:
• Vlaklijst-design

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde
inductiekookplaat)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 30 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

EAN

4242003799796

4242003691854
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Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat
iQ500
Inbouwfornuis

iQ300
Keramische kookplaat voor inbouwfornuis

HE517ABS0

€ 879,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Inbouwfornuis voor keramische kookplaat
met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild,
3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte,
Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill,
Pizzastand
• cookControl10
• Uitsluitend te combineren met keramische
kookplaat EA645GN17

EA645GN17

€ 469,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde kookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
- Linksachter: Ø 170 mm, 265 mm / 1.6 kW, 2.4 kW
- Rechtsvoor: Ø 145 mm, 210 mm / 1 kW, 2.2 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 1 Variabele kookzone
• 1 Bij te schakelen braadzone
• Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis
HE517ABS0

Design:
• Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 71 liter
• Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
• kinderbeveiliging
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Draaiknoppen op het fornuis
• 4-Voudige restwarmte-aanduiding

Reiniging:
• Ovenruimte: titaangrijs glansemail
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
585-595 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde
keramische kookplaat)
• Energieklasse: A

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
43 x 560 x 490-500 mm
• Minimale werkbladdikte: 20 mm
• Aansluitwaarde: 7,8 kW

EAN

EAN
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4242003799772

4242003611845

Compacte apparaten
iQ700
Compacte bakoven met magnetron

iQ700
Compacte bakoven met magnetron

iQ700
Compacte bakoven met magnetron

Ovens

CM678G4S1

€ 2.239,-

CM676GBS1

€ 1.919,-

CM636GBS1

€ 1.699,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen,
Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W,180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen
borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W,180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl Plus

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met magnetron met
13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht,
Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onderen bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill,
Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen
borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met
magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• 5,7“ TFT-TouchdisplayPlus
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Kerntemperatuurmeter (3-punts)
• Baksensor
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 45 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Vlakke glazen magnetron binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, niet achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik,
1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003658383

EAN

4242003658376

EAN

4242003658352
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Compacte apparaten
iQ700
Compacte magnetron

CF634AGS1

iQ500 Compacte combi-magnetron
met stoom en hetelucht

€ 1.229,-

CP565AGS0

iQ700
Compacte bakoven met stoom

€ 1.499,-

CS656GBS2

€ 1.859,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• 7 automatische programma’s

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte combi-magnetron met stoom met
de verwarmingssystemen: magnetron, stoom,
Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
• Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• 4 ontdooi-en 26 kookprogramma’s
• 3 stoomstanden
• Externe stoomopwekking
• cookControl30

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met stoom met 13
verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco,
Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• Aanvullende verwarmingssystemen met stoom:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen,
ontdooien
• Externe stoomopwekking
• cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 36 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• LED verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 36 liter
• Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
• LCD display
• lightControl: intuïtieve draaiknoppen met
verlichting
• Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
• LED verlichting
• Klapdeur

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• Inhoud waterreservoir: 1 liter
• 3,7“ TFT-Touchdisplay
• LED verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging:
• Katalytische achterwand
• Binnenruimte: roestvrij staal, glaskeramische
bodem
• Ontkalkingsprogramma

Reiniging:
• ecoClean Plus: katalytisch plafond, achterwand en
zijwanden
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:
• 1 x Glazen braadslede

Toebehoren:
• 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

Toebehoren:
• 1 x Rooster, 1 x Stoompan met gaatjes, formaat XL,
1 x Stoompan met gaatjes, formaat S, 1 x Stoompan
zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik,
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450 x 560 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 1,22 kW

EAN
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Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-452 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,1 kW

4242003754641

EAN

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3,3 kW
• Energieklasse: A+

4242003803912

EAN

4242003839263

Compacte apparaten
iQ700
Compacte stoomoven

iQ700
Compacte bakoven

iQ700
Compacte bakoven

Ovens

CD634GAS0

NIEUW

€ 1.499,-

CB675GBS3

€ 1.329,-

CB635GBS3

€ 1.129,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte stoomoven met 4 verwarmingssystemen:
stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
•20 automatische programma’s
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl

Verwarmingssystemen en functies:
• Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen:
4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill,
Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
• cookControl

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud: 38 liter
• Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
• Binnenverlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud oven: 47 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Halogeen verlichting
• Klapdeur met softMove

Reiniging:
• Ovenruimte: roestvrij staal
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Reiniging:
• activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Reiniging:
• ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
• Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
• Volledig glazen binnendeur
• Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Uitneembare inhangroosters

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Inhangroosters / uittreksysteem:
• Inhangroosters, achteraf uit te rusten met
telescooprails

Toebehoren:
• 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L, 1 x
Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren:
• 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Optionele accessoires:
• Zie pagina 20

Technische specificaties:
•Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3 kW
• Energieklasse: A+

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
450-455 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 1,75 kW
• Energieklasse: A

EAN

4242003833254

EAN

4242003836514

EAN

4242003836477
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Compacte apparaten

Warmhoudladen

iQ700 Compacte espresso volautomaat,
Home Connect

iQ700
Warmhoudlade 29 cm

CT636LES6

BI630DNS1

€ 2.869,-

iQ700
Warmhoudlade 14 cm

€ 749,-

BI630CNS1

€ 689,-

Smaak:
• Innovatief sensoFlow System - opwarmingssysteem
garandeert een constante bereidingstemperatuur
• Optimale aandrukkracht voor de koffiemaling
• One-touch functie voor “My Coffee”, Cappucino,
koffiebereidingen met melk, Latte Machiato
• aromaDouble Shot, voor extra sterke koffie met
volledig behoud van aroma’s
• Watertemperatuur individueel instelbaar
• Waterfilter geintegreerd Intenza waterfilter
• Home Connect via WLAN (bediening en
monitoring op afstand)

Verwarmingssystemen en functies:
• Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed
- warmhouden van gerechten en dranken
- ontdooien van gerechten
- laten rijzen van deeg
- langzaam garen
• Verwarming door hardglazen bodem met
geïntegreerd verwarmingselement

Verwarmingssystemen en functies:
• Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed
- warmhouden van gerechten en dranken
- ontdooien van gerechten
- laten rijzen van deeg
- langzaam garen
• Verwarming door hardglazen bodem met
geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:
• 3,7” TFT kleurendisplay met interactief menu
• My Coffee functie: Bewaar 8 favoriete voorkeuren
• Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te
verstellen
• oneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd
bereiden
• Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2,4l
inhoud vergemakkelijkt het vullen. De maalunit
past zich automatisch aan de bonenvariant aan.
• creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met
perfect fijn melkschuim
• Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste
eerste kop
• Water-, melk- en bonen containers zijn gemakkelijk
toegankelijk achter de draaideur
• Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)

Comfort / Zekerheid:
• Belading tot 25 kg
• Max belading: 192 espresso kopjes
of 40 borden (26 cm)
• Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C
(temperatuur glasoppervlak)

Comfort / Zekerheid:
• Belading tot 25 kg
• Max belading: 64 espresso kopjes
of 12 borden (26 cm)
• Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C
(temperatuur glasoppervlak)

Toebehoren:
• 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x testband,
1 x melkreservoir, 9 x montageschroeven

Uittreksysteem:
• Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Uittreksysteem:
• Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
449 x 558 x 354 mm
• Aansluitwaarde: 1,6 kW
• Pompdruksysteem: 19 bar

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
290 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 810 Watt

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 810 Watt

Reiniging:
• Uitneembare zetgroep
• Volautomatische stoomreiniging melksysteem
• Automatisch spoelprogramma bij in- en
uitschakelen
• calc’nClean: automatisch reinigings- en
ontkalkingsprogramma

EAN

18

4242003703595

EAN

4242003676615

EAN

4242003676561

Magnetrons (38 nis)
iQ700
Magnetron

Ovens

BF634LGS1

LINKSDRAAIEND

€ 959,-

BF634RGS1

RECHTSDRAAIEND

€ 959,-

Verwarmingssystemen en functies:
• Inbouw magnetron
• Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden
(90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter
techniek
• cookControl

Comfort / Zekerheid:
• Inhoud magnetron: 21 liter
• 2,8“ TFT-Display met tiptoetsen
• LED verlichting

Reiniging:
• Binnenruimte: roestvrij staal
• Volledig glazen binnendeur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
362-382 x 560-568 x 300 mm
• Aansluitwaarde: 1.22 kW

EAN BF634LGS1

4242003676400

EAN BF634RGS1

4242003676431
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Optionele accessoires ovens

HZ638D30

€ 162,95

Telescoop 3-voudig voor
iQ700 60 cm bakovens
met stoom

HZ636000

HZ638370

€ 162,95

HZ638300

Telescoop 3-voudig voor
iQ700 60 cm bakovens
met pyrolyse

€ 151,95

HZ538S00

€ 120,00

Telescoop 3-voudig voor
iQ700 60 cm bakovens
met ecoClean

Telescoop 3-voudig incl.
1 varioClip rails voor
iQ500 60 cm bakovens

*
HZ66X650
€ 25,00
Afdekstrip onderkant
oven, zwart

HZ66X600

HZ538200

HZ538000

€ 82,95

€ 66,95

Telescoop varioClip rails
1-voudig voor iQ500
60 cm bakovens

Telescoop 2-voudig voor
iQ500 60 cm bakovens

€ 58,95

Glazen braadslede voor
iQ700 60/45 cm ovens

€ 28,75

Afdekstrips voor corpus +
onderkant oven, zwart

Maak uw oven nog
mooier met behulp van
de optionele afdekstrip.

•

HZ636000

€ 58,95

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Decorstrip zwart (2x strips bedekken onderkant oven
en front keukenkast)

HZ66X600

€ 28,75

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)

HZ66X650

€ 25,00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CB635GBS3

•

•

CS656GBS2

CM636GBS1

•

•

CF634AGS1

CM676GBS1

•

•

CS656GBS2

CM678G4S1

€ 66,95

HE517ABS0

HZ538000

HE517ABS1

•

HB513ABR1

•

HB632GBS1

•

HB634GBS1

•

HB636GBS1

€ 82,95

HB675GBS1

•

HB578BBS6

•

HB676GBS1

•

HS636GDS1

•

•

CB675GBS3

Met afdekstrip
HZ66X650

HM636GNS1

Zonder afdekstrip

CD634GAS0

*	

•

•

•

•

•

•

•

•

Telescooprails
Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met stoom

HZ638D30

€ 162,95

•

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met pyrolyse,
pyrolysebestendig

HZ638370

€ 162,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700/iQ500 60 cm bakovens

HZ638300

€ 151,95

•

Telescoop 3-voudig incl. 1 varioClip rails voor iQ500 60 cm bakovens

HZ538S00

€ 120,-

Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens

HZ538200

Telescoop varioClip rails 1-voudig voor iQ500 60 cm bakovens

•

•

Braadsledes en stoomovenpannen
Glazen braadslede voor iQ700 60/45 cm ovens

•

Overige accessoires
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Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Ovens

Onderhoudsmiddel
voor RVS
00311944

Ontvetter

Onderhoudsset RVS

Verzorgingsset

Ontkalkingstabletten

00311908

00311775

00311965

00311821

Breng het apparaat terug in de
showroomstaat met behulp van
deze roestvrijstalen conditioning
doeken. De doeken zijn
geïmpregneerd met speciale olie
en beschermen het oppervlak
tegen vingerafdrukken en
vlekken.

Intensieve vetoplosser voor
ovens en magnetrons.
Biologisch afbreekbaar en
fosfaatvrij.

Reinigingsdoekjes voor
roestvrijstalen oppervlakken
(ook los te bestellen 00311944).

Reiniging- en onderhoudsset
voor volautomatische
koffiemachines.

Ontkalkingstabletten
voor volautomatische
koffiemachines.

Inhoud: 5 doeken per pak

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 10 reinigingstabletten,
3 ontkalkingstabletten (36 g),
1 waterfilterpatroon,
1 reinigingsborstel

Inhoud: 3 stuks - 36 gram

Inhoud reinigingspoeder: 100 gram

Reinigingspoeder ‘Weense Kalk’
voor roestvrijstalen oppervlakken
(ook los te bestellen 00311774).
Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 7,20

€ 11,25

€ 15,50

€ 40,95

€ 12,50

Vloeibare ontkalker

Ontkalkingstabletten

Onderhoudsset voor
espressovolautomaten
00311813

Waterfilter voor
koffievolautomaten
17000705

Reinigingstabletten

Optimale bescherming tegen
kalkafzetting.
Verlengt de levensduur van
uw volautomaat.

Reinigingstabletten voor
koffie- en espressomachines
en waterkokers.

Vervangen na 2 maanden /
400 koppen koffie.

Inhoud: 10 tabletten

00311968

00311864

Voor het onkalken
van stoomovens,
espressovolautomaten,
koffiemachines en
waterkokers.
Te gebruiken volgens de
gebruiksaanwijzing.

Voor het ontkalken van
espressovolautomaten.
Te gebruiken volgens de
gebruiksaanwijzing.

Vloeibare ontkalker
(ook los te bestellen 00311968).

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 6 tabletten

Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml

Reinigingstabletten
(ook los te bestellen 00311970).

Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks

00311970

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 11,25

€ 11,25

€ 17,50

€ 13,50

€ 11,25

Reinigingsgel voor ovens

RVS onderhoudsmiddel

00311859

Reinigingsspray
voor ovens
00311860

Reinigingsgel voor ovens.

Reinigingsgel-spray voor ovens.

Reinigingsolie voor het
onderhoud van roestvrijstalen
oppervlakken.

Inhoud: 200 ml

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 100 ml

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 10,25

€ 13,50

€ 10,25

00311567

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop
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Kookplaten.
Bij het koken op inductie wordt de warmte via een
inductiespoel direct naar de pannen geleid – zonder
dat daarbij eerst de kookplaat wordt verwarmd.
Dit betekent dat er geen energie verloren gaat en
dat er een kortere opwarmtijd is. Daarnaast biedt
inductiekoken een hogere veiligheid en is de kookplaat
makkelijker schoon te maken omdat de kookplaat na
het koken snel afkoelt. Voor het koken op inductie zijn
één of meerdere aparte elektriciteitsgroep(en) nodig
en dient er gebruik te worden gemaakt van speciale
voor inductie geschikte pannen.

pureInduction.
De pureInduction kookplaat is een basismodel
inductiekookplaat met een max. aansluitwaarde van 4,6 kW. Een pureInduction kookplaat dient met een perilex stekker op twee
elektriciteitsgroepen te worden aangesloten
en biedt alle voordelen van inductiekoken
voor een aantrekkelijke prijs.

powerInduction.
Met de powerInduction kookplaat wordt
maximaal gebruik gemaakt van de twee
elektriciteitsgroepen waarop deze kookplaat
wordt aangesloten. Met de powerBoost-functie
kan het vermogen van iedere kookzone tot
wel 50% worden verhoogd. Daarmee gaan
handelingen als het aan de kook brengen en
het bereiden van grotere hoeveelheden tot
wel 35% sneller.

combiInduction.
Een combiInduction kookplaat biedt de
mogelijkheid om twee grote ronde kookzones aan elkaar te koppelen om te koken
of bakken met grotere pannen of met een
speciale grillplaat of teppan yaki kookplaat.
Deze kookplaat biedt meer flexibiliteit in
de keuze van kookgerei en meer gemak
in het bedienen van de kookplaat.
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flexInduction.
flexInduction kookplaten beschikken over
één fascinerende technologie die op veel
gebieden superieur is aan de traditionele
inductiekookplaten. Een flexInduction kookplaat beschikt over een volledig flexibele zone
van ongeveer 24 x 40 cm waarop pannen in
verschillende maten kunnen worden gebruikt.
Ook is deze kookplaat uitermate geschikt voor
het bakken en braden op een speciale
grillplaat of teppan yaki kookplaat en wordt
er met de functies zoals flexMotion en powerMove veel gemak geboden. De flexInduction
kookplaat herkent automatisch het aantal,
de grootte en de vorm van de geplaatste
pannen. Afhankelijk van het model, beschikt
de flexInduction kookplaat over enkele
inductiezones die desgewenst samengevoegd
kunnen worden tot één grote kookzone.

touchControl bediening.
Met de moderne touchControl wordt het
bedienen van de kookzones overzichtelijk en
eenvoudig. Iedere kookzone kan met een
enkele aanraking van het betreffende vakje
worden geactiveerd. De temperatuur is
eenvoudig instelbaar met de ‘+’ en ‘-’.

touchSlider bediening.
Met de innovatieve touchSlider is de
temperatuur van de kookzones heel
makkelijk en snel te regelen door met uw
vinger over het bedieningspaneel te vegen
of het direct aantikken van de juiste stand.
De sensorische hitteregeling gaat in halve
stappen tot maximaal stand 9.

powerMove.
De powerMove functie verdeelt de combiof flexZone die aan de rechter- of linkerzijde
van de inductiekookplaat zit in drie
temperatuurzones: de voorzijde voor koken
of braden, het midden voor garen en achter
voor het warmhouden van het gerecht. Als
de powerMove functie wordt geactiveerd,
verdeelt de combi- of flexZone zich automatisch in drie gedeelten met vooraf ingestelde
kookstanden 9, 5 en 1,5. De pan hoeft nu
alleen nog maar verschoven te worden voor
een hogere of lagere temperatuur.

flexMotion.
Bij het verplaatsen van een pan van de ene
naar de andere kookzone onthoudt flexMotion de gekozen instelling voor deze pan
en verschuift de ingestelde temperatuur
automatisch mee naar de nieuwe kookzone.

Kookplaten

Dual lightSlider bediening.
De Dual lightSlider staat voor moderne
technologie, intuïtieve bediening en een
aansprekend design met een opvallend
kenmerk: in geactiveerde toestand is het
bedieningspaneel een optische highlight,
maar is de kookplaat uitgeschakeld dan is
de bediening compleet onzichtbaar.
Dankzij de Dual lightSlider coördineert u
alle kookzones met een uniek paneel.

kookSensor.
De innovatieve kookSensor wordt direct
op de pan bevestigd en communiceert via
Bluetooth met de kookplaat. De sensor
herkent de temperatuur in de pan en schakelt
de vermogensstand automatisch terug om de
gewenste temperatuur in de pan constant te
houden. Op deze manier voorkomt de kookSensor dat de pan overkookt.

Koken op gas.
Koken op gas is een vertrouwde en een relatief
goedkope manier van koken. De warmte is
goed regelbaar en nu zelfs nog beter dankzij
de nieuwe stepFlame Technology®. Een
zwartglazen of roestvrijstalen gaskookplaat
geeft een robuuste uitstraling aan de keuken
en de 6,0 kW powerWok maakt het bereiden
van Aziatische gerechten op hoge temperatuur
nog makkelijker.

stepFlame Technology®.
De revolutionaire stepFlame Technology®
zorgt ervoor dat de hoogte van de gasvlam
met precisie in te stellen is. Met stepFlame
Technology® is de gasvlam instelbaar in
negen gelijkgrote stappen waardoor er altijd
volledige controle is over de hitte onder de
pannen. Bukken of de pan optillen om de
hoogte van de gasvlam te controleren, behoort
met stepFlame Technology® tot het verleden.

braadSensor Plus.
De ingebouwde braadSensor Plus technologie
zorgt voor volledige precisie bij het bakken en
braden van het gerecht en voorkomt verbranding of oververhitting door het behouden
van een constante temperatuur. Bijkomend
voordeel hiervan is dat vitamines en voedingsstoffen worden behouden en dat de coating
van het kookgerei wordt gespaard.
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Inductiekookplaten
iQ300, powerInduction, Dual lightSlider,
facet-design, breedte 90 cm

iQ700, flexInduction Plus, Dual lightSlider,
facet-design, breedte 80 cm

iQ700, flexInduction, touchSlider,
facet-design, breedte 80 cm

EH975LVC1E

EX875LYE3E

EX875FVC1E

€ 1.999,-

€ 2.449,-

€ 1.859,-

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Midden: Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 2.2 kW,
2.6 kW, 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW, 4.4 kW, 5.5 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 Variabele kookzone met extra veel vermogen:
5,5 kW powerBoost

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1x 400x230 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm /
2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- Rechts: 1x 400x230 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm /
2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW)
• 2 flexZones met uitbreiding

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW);
- Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
- Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1x 400x210 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x210 mm /
2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
• 1 flexZone

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten
met facet-design

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten
met facet-design

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten
met facet-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• kookSensor: voorkomt overkoken!
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• flexMotion
• powerMove
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw
gerecht kan nooit meer aanbakken!
• powerMove
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 11,1 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750-780 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750-780 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN
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4242003698273

EAN

4242003755129

EAN

4242003787458

Inductiekookplaten
iQ700, flexInduction, touchSlider,
facet-design, breedte 60 cm

ED775FSC5E

EX675FEC1E

iQ500, combiInduction, touchSlider,
facet-design, breedte 60 cm

Kookplaten

iQ500, combiInduction, touchSlider,
facet-design, breedte 70 cm

€ 1.339,-

€ 1.449,-

ED675FSB5E

€ 1.329,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
-	Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
-	Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
-	Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
-	Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 combiZone

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Links: 1x 380x240 mm / 3.3 kW
(met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190x240 mm /
2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW);
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW);
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 flexZone

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW
		 (met powerBoost 3.7 kW)
- Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW
		 (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
		 (met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
		 (met powerBoost 2.2 kW)
• 1 combiZone

Design:
• Facet-design
•	Te combineren met glaskeramische kookplaten
met facet-design

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten
met facet-design

Design:
• Facet-design
• Te combineren met glaskeramische kookplaten
met facet-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
•	Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• braadSensor met 4 temperatuurstanden
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• braadSensor met 4 temperatuurstanden:
uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• powerMove (2 standen)
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Technische specificaties:
•	Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 6,9 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 6,9 kW

EAN

4242003828052

EAN

4242003743294

EAN

4242003828014
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Inductiekookplaten
iQ100, powerInduction, touchSlider,
facet-design, breedte 60 cm

iQ100, powerInduction, touchSlider,
U-facet design, breedte 60 cm

EH675FEC1E

EH651FEB1E

€ 1.179,-

iQ100, powerInduction, touchSlider,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

€ 999,-

EH645FEB1E

€ 959,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met
powerBoost 2.2 kW)

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)

Design:
• Facet-design

Design:
• U-facet design

Design:
• Vlaklijst-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• braadSensor met 4 temperatuurstanden:
uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN
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4242003716267

EAN

4242003716212

EAN

4242003716175

Inductiekookplaten
iQ300, powerInduction, touchControl,
randloos design, breedte 60 cm

iQ100, pureInduction, touchControl,
vlaklijst design, breedte 60 cm

EH645BEB1E

EH611BFB1E

EU645BEB2E

Kookplaten

iQ100, powerInduction, touchControl,
vlaklijst-design, breedte 60 cm

€ 909,-

€ 889,-

€ 749,-

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 280 mm, 180 mm / 2 kW, 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)
• 1 braadzone

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
• Kookzones:
- Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW
(met powerBoost 3.1 kW)
- Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
(met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW
(met powerBoost 2.2 kW)

Design:
• Vlaklijst-design

Design:
• Randloos

Design:
• Vlaklijst-design

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Snelheid:
• Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:
• touchControl bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchControl bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchControl bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• quickStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,4 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
55 x 560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 4,6 kW

EAN

4242003716151

EAN

4242003716090

EAN

4242003716656

27

Keramische kookplaten
iQ500, Dual lightSlider,
facet-design, breedte 80 cm

ET875LMP1D

NIEUW

iQ300, touchSlider,
facet-design, breedte 70 cm

€ 1.339,-

ET775FGP1E

iQ300, touchControl, vlaklijst-design,
breedte 60 cm

€ 1.009,-

ET645HF17E

€ 539,-

Algemene informatie:
• 5 Elektronisch geregelde kookzones
- Linksvoor: Ø 210 mm, 145 mm / 1.2 kW, 2.1 kW
- Linksachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Rechtsvoor: Ø 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180
mm 1 kW, 4.6 kW, 3.4 kW, 2 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 1 combiZone
• 3 Variabele kookzones

Algemene informatie:
• 4 HighSpeed kookzones
- Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Linksachter: Ø 120 mm, 180 mm / 1 kW, 2 kW
- Rechtsvoor: Ø 120 mm, 210 mm / 0.8 kW, 2.1 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 2 Variabele kookzones

Algemene informatie:
• 4 Elektronisch geregelde kookzones
- Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
- Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
- Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 0.75 kW, 2.2 kW
- Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
• 1 Variabele kookzone

Design:
• Facet-design

Design:
• Facet-design

Design:
• Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:
• Dual lightSlider
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker, count-up timer
• reStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchSlider bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones,
kookwekker
• reStart functie
• Weergave energieverbruik
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Comfort / Zekerheid:
• touchControl bediening
• 17 Vermogensstanden
• Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones
• reStart functie
• 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
• Hoofdschakelaar

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 780-780 x 500-500 mm
• Aansluitwaarde: 11 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-640 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 7,3 kW

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
48 x 560-560 x 490-500 mm
• Aansluitwaarde: 6,6 kW

EAN
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4242003694381

EAN

4242003756362

EAN

4242003614211

Gaskookplaten hardglas
iQ500, hardglas, wok links,
stepFlame, breedte 75 cm

iQ500, hardglas, wok midden,
stepFlame, breedte 75 cm

iQ300, hardglas ,
breedte 60 cm

Kookplaten

EP7A6SC20N

€ 1.009,-

EP7A6QC20N

€ 959,-

EN6B6PB90N

€ 599,-

Algemene informatie:
• 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Links: Wokbrander 1.55-4.0 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW
- Middenachter: Normaalbrander 0.35-1.75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 0.35-1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW

Algemene informatie:
• 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW
- Linksachter: Normaalbrander 0.35-1.75 kW
- Midden: Wokbrander 1.55-4.0 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 0.35-1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW

Algemene informatie:
• 4 Gasbranders
• 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudderbrander
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW

Design:
• Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Design:
• Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Design:
• Hardglas zwart

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology®: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology®: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Gietijzeren pannendragers, deelbaar

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 610-612 x 480-492 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Vlakke of normale inbouw mogelijk
(zie maatschetsen)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)
• Vlakke of normale inbouw mogelijk
(zie maatschetsen)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Afgesteld op aardgas H/E/(L) 20 (25) mbar

EAN

EAN

EAN

4242003742587

4242003742563

4242003845660
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Gaskookplaten roestvrij staal
iQ500, roestvrij staal, wok midden,
stepFlame, breedte 90 cm

EC9A5RC90N

NIEUW

€ 959,-

iQ500, roestvrij staal, wok links, stepFlame,
breedte 75 cm

iQ500, roestvrij staal, stepFlame,
breedte 60 cm

EC7A5SC90N

EC6A5PC90N

€ 859,-

€ 639,-

Algemene informatie:
• 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Midden: Wokbrander tot 5 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

Algemene informatie:
• 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Links: Wokbrander 0.3-5.0 kW
- Middenvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW
- Middenachter: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW

Algemene informatie:
• 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksachter: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 0.5-3.0 kW
- Linksvoor: Normaalbrander 0.29-1.75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 0.33-1.0 kW

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology®: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology®: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• stepFlame Technology®: stapsgewijze instelling
van de vlam
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Optionele accessoires:
• Zie pagina 32

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN
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4242003742242

EAN

4242003742198

EAN

4242003742082

Gaskookplaten roestvrij staal
IQ300, roestvrij staal, breedte 60 cm

IQ100, roestvrij staal, breedte 60 cm

Kookplaten

EG6B5PB90N

€ 499,-

EB6B5PB60N

€ 429,-

Algemene informatie:
• 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Normaalbrander tot 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander tot 3 kW

Algemene informatie:
Algemene informatie:
• 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
- Linksvoor: Sterkbrander tot 3 kW
- Linksachter: Normaalbrander tot 1.7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander tot 1 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander tot 1.7 kW

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal

Design:
• Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:
• Zwaardknoppen rechts
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging: “geen vlam,
geen gas!”
• Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003836415

EAN

4242003687086
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Optionele accessoires kookplaten

HZ390512

€ 232,95

HZ390522

€ 198,95

Teppanyaki plaat voor
flexinduction kookplaten
(lxb bodem: 37 x 20 cm)

Grillplaat voor flexInduction
kookplaten
(lxb bodem: 37 x 19,5 cm)

HZ390011

HZ390230

€ 159,00

€ 79,95

RVS multi-braadpan voor
flexInduction kookplaten
(6,5 liter, bxdxh:
31 x 22 x 10 cm)

Systeem koekenpan t.b.v.
braadsensor ø 24 cm (top)

HZ390090

HZ9SE030

€ 79,95

RVS wokpan voor
inductiekookplaten

HZ390230

€ 79,95

Systeem koekenpan t.b.v.
braadsensor ø 24 cm (top)

€ 79,95

3-delige pannenset: pan Ø
14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm
(3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm
(bodem)

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Reiniger voor
keramisch glas
00311896
Krachtige reiniger voor
alle glaskeramische
oppervlakken.

Inhoud:
250 ml

Onderhoudsset voor
keramisch glas
00311900

Onderhoudsset
roestvrij staal
00311775

Ontvetter

Glasschraper

00311908

17000334

Reiniger voor keramisch
glas (ook los te bestellen
00311896).

Reinigingsdoekjes voor
roestvrijstalen opper
vlakken (ook los te
bestellen 00311944).

Intensieve vetoplosser
voor kookplaten
Biologisch afbreekbaar en
fosfaatvrij.

Reiniging van glazen en
gladde oppervlakken
in de oven. Verwijdert
hardnekkige en
ingedroogde resten.

Glasschraper
(ook los te bestellen
17000334).

Reinigingspoeder
“Weense Kalk” voor
roestvrijstalen opper
vlakken (ook los te
bestellen 00311774).

Inhoud reiniger: 250 ml

Inhoud reinigingsdoekjes:
5 stuks

Inhoud glasschraper:
1 houder en 1 mesje

Inhoud reinigingspoeder:
100 gram

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 12,50

€ 17,50

Microvezel
reinigingsdoeken speciaal
voor uw keuken.

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 1 houder en
1 mesje

Inhoud: 2 doeken

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 15,50

€ 10,25

€ 8,20

€ 15,50

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop
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Microvezel
reinigingsdoeken
00466148

Kookplaten

33

Afzuigkappen.
De afzuigkappen van Siemens combineren
een indrukwekkend design met een efficiënt
afzuigvermogen. Door het brede en diverse
assortiment kan altijd de gewenste oplossing
worden gecreëerd.

iQdrive.
Afzuigkappen voorzien van de iQdrivetechniek beschikken over een hoog
vermogen en zijn zeer energiezuinig.
Deze afzuigkappen zijn tot 75% zuiniger
in vergelijking met gewone afzuigkappen.

34

climateControl sensor.
Een afzuigkap met climateControl sensor
past het vermogen van de afzuigkap
automatisch aan op de dampen en geuren.
Zo gebruikt de afzuigkap nooit te veel
energie en blijft de keuken altijd fris.

Afzuigkappen

LED-verlichting.
LED-verlichting in de afzuigkap zorgt voor
perfect verdeelde en gelijkmatige verlichting
van de kookplaat. De LED-lampen gaan zeer
lang mee en verbruiken weinig energie.
Zo geven LED-lampen tot 45% meer licht,
maar besparen ze tot 85% aan energieverbruik.
De LED-lampen zijn indien gewenst ook
dimbaar.

cookConnect.
cookConnect verbindt de afzuigkap met
de kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap
automatisch wanneer de kookplaat
ingeschakeld wordt. De climateControl
sensor in de afzuigkap detecteert de
hoeveelheid en intensiteit van de
kookluchtjes en past de afzuigkracht
precies aan naar de benodigde stand.

De afzuigkappen van Siemens zijn
super zuinig.
De afzuigkappen van Siemens zijn bijzonder
zuinig in gebruik. Dankzij de iQdrive motor,
LED-verlichting en climateControl sensor
vallen veel afzuigkappen in energieklasse A
of hoger. Hiermee kan minimaal 75% aan
energie bespaard worden ten opzichte van
een vergelijkbare afzuigkap uit 1999.

Home Connect.
Met de eenvoudig te bedienen Home
Connect app heeft u toegang tot, en beheert
u de instellingen van de afzuigkap waar en
wanneer u maar wilt.
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Downdraft

Plafondunits

iQ500 DowndraftAir 90 cm, rvs

iQ500 Plafondunit 120 cm, rvs/glas

iQ500 Plafondunit 90 cm, rvs/glas

LEVERBAAR TOT APRIL 2020

LD96DAM50

€ 2.549,-

LR27CBS20

LEVERBAAR TOT APRIL 2020

€ 2.579,-

LR97CBS20

€ 2.369,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
normaalstand 428 m³/h, intensiefstand 690 m³/h
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 459 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 49 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 459 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 49 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Bediening:
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnectgeschikte kookplaat

Bediening:
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnectgeschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 1 x 7 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• climateControl sensor voor automatische afzuiging
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 4 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• climateControl sensor voor automatische afzuiging
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 4 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 63.3 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: D
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 34.7 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:
• LZ29IDM00 montageset voor externe motor
• LZ29IDP00 recirculatie startset

Optionele accessoires:
• LZ20JCD50	cleanAir recirculatie startset rvs
met regenereerbaar koolfilter
• LZ20JCD20	cleanAir recirculatie startset wit
met regenereerbaar koolfilter
• LZ00XXP00 regenereerbaar koolfilter voor cleanAir
• LZ21JCC56	cleanAir Plus recirculatie startset rvs
met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ21JCC26	cleanAir Plus recirculatie startset wit
met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter

Optionele accessoires:
• LZ20JCD50	cleanAir recirculatie startset rvs
met regenereerbaar koolfilter
• LZ20JCD20	cleanAir recirculatie startset wit
met regenereerbaar koolfilter
• LZ00XXP00 regenereerbaar koolfilter voor cleanAir
• LZ21JCC56	cleanAir Plus recirculatie startset rvs
met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ21JCC26	cleanAir Plus recirculatie startset wit
met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
738 x 844 x 104 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset
(optioneel accessoire) nodig
• Bij recirculatiewerking is combinatie met
gaskookplaat niet mogelijk
• Aansluitwaarde: 267 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
299 x 1188 x 487 mm
• Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 160 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
299 x 888 x 487 mm
• Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 160 W

EAN

EAN

EAN
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4242003823361

4242003834008

4242003831663

Plafondunits

Eilandschouwkap

iQ500 Plafondunit 120 cm, rvs/glas

iQ500 Plafondunit 90 cm, rvs/glas

LEVERBAAR VANAF APRIL 2020

LR26CBS20

NIEUW

iQ500 Eilandschouwkap 90 cm,
box-design

LEVERBAAR VANAF APRIL 2020

€ 2.799,-

LR96CBS20

NIEUW

€ 2.599,-

LF98BIP50

€ 1.599,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 432 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via
cookConnectgeschikte kookplaat

Bediening:
• Elektronische besturing met afstandsbediening
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect
geschikte kookplaat

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:
• climateControl sensor voor automatische afzuiging
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 4 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• climateControl sensor voor automatische afzuiging
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 4 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 4 x 1,5 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 33.3 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 33.3 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: E
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 31.6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:
• LZ21JXC51 cleanAir recirculatie startset rvs met
cleanAir koolfilter
• LZ21JXC21 cleanAir recirculatie startset witmet
cleanAir koolfilter

Optionele accessoires:
• LZ21JXC51 cleanAir recirculatie startset rvs met
cleanAir koolfilter
• LZ21JXC21 cleanAir recirculatie startset wit met
cleanAir koolfilter

Optionele accessoires:
• LZ53850
recirculatie startset
• LZ22CXC56	cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ00XXP00	regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ12285
schachtverlenging 110 cm
• LZ12385
schachtverlenging 160 cm
• LZ12510	frame voor schachtverlenging LZ12285
• LZ12530
frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
189 x 1186 x 485 mm
• Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 234 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
189 x 886 x 485 mm
• Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 234 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
744-924 x 898 x 600 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 166 W

EAN

EAN

EAN

4242003862940

4242003862933

Afzuigkappen

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 432 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

4242003832127
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Wandschouw modellen "Headroom"
IQ500 Wandschouwkap 90 cm,
headroom-design recht, zwart

LC97FLP60

NIEUW

iQ700 Wandschouwkap 90 cm,
headroom-design schuin, zwart

€ 1.799,-

LC91KWP60

iQ500 Wandschouwkap 90 cm,
headroom-design schuin, zwart

€ 1.949,-

LC98KLP60

NIEUW

€ 1.799,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 525 m³/u; intensiefstand 991 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 58 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 468 m³/u; intensiefstan 638m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55dB(A) / 68B (re 1 pW)

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 3 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Randafzuiging
• Filterafdekking met glazen paneel
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 3 W LED verlichting
• emotionLight met 9 verschillende kleuren
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: B
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 38.5 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 30.1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:
• LZ10AFR00 regenereerbaar koolfilter startset (voor
zonder schacht)
• LZ10AFS00 regenereerbaar koolfilter startset
• LZ10AFT00 koolfilter startset (voor zonder schacht)
• LZ10AFU00 koolfilter startset
• LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ00XXP00 regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
• LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
• LZ11AXE61 zwarte schacht

Optionele accessoires:
• LZ10AKR00	regenereerbaar koolfilter startset
(voor zonder schacht)
• LZ10AKS00 regenereerbaar koolfilter startset
• LZ10AKT00	koolfilter startset (voor zonder
schacht)
• LZ10AKU00 koolfilter startset
• LZ11AXC56	cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ00XXP00	regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
• LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
• LZ11AXE61 zwarte schacht

Optionele accessoires:
• LZ10AKR00 regenereerbaar koolfilter startset (voor
zonder schacht)
• LZ10AKS00 regenereerbaar koolfilter startset
• LZ10AKT00 koolfilter startset (voor zonder
schacht)
• LZ10AKU00 koolfilter startset
• LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ00XXP00 regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
• LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
• LZ11AXE61 zwarte schacht

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
969-1239 x 890 x 263 mm
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk
• Voor recirculatie is een recirculatie startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 143 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
930-1200 x 890 x 499 mm
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk
• Voor recirculatie is een recirculatie startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 266 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
928-1198 x 890 x 499 mm
• Bij recirculatie werking ook zonder schacht
mogelijk
• Voor recirculatie is een recirculatie startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 163 W

EAN

EAN

EAN
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4242003761151

4242003761045

4242003761311

Wandschouwkappen
iQ700 Wandschouwkap 90 cm,
box-design

iQ700 Wandschouwkap 90 cm,
box-design

iQ500 Wandschouwkap 90 cm,
box-design

kConnect
LC91BUR50

€ 1.349,-

LC98BIT50

€ 1.389,-

LC97BHP50

€ 979,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 438 m³/u; intensiefstand 718 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 430 m³/u; intensiefstand 843 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnectgeschikte kookplaat

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
• Home Connect: op afstand instellen en bedienen
met de Home Connect App
• cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnectgeschikte kookplaat

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 3 x 1,5 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Roestvrijstalen filterafdekking
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 3 x 1,5 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Comfort / Zekerheid:
• Automatische nalooptijd (10 minuten)
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 3 x 1,5 W LED verlichting
• Dimfunctie voor de verlichting met traploze
instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:
• Energieklasse: A+
• Gemiddelde energieverbruik: 33.9 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 33.6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 29.9 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:
• LZ53450 recirculatie startset
• LZ12CXC56	cleanAir Plus recirculatie startset met antiallergeen/anti-vis koolfilter
• LZ11CXI16	integreerbare cleanAir recirculatie startset
met anti-vis koolfilter
• LZ10FXJ05	integreerbare cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ00XXP00	regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ12265	schachtverlenging 100 cm
• LZ12365 schachtverlenging 150 cm
• LZ50960	rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
• LZ50961	rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Optionele accessoires:
• LZ53450 recirculatie startset
• LZ12CXC56	cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ11CXI16	integreerbare cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ10FXJ05	integreerbare cleanAir recirculatie startset
met regenereerbaar koolfilter
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ00XXP00	regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ12265	schachtverlenging 100 cm
• LZ12365 schachtverlenging 150 cm
• LZ50960	rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
• LZ50961	rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Optionele accessoires:
• LZ53450 recirculatie startset
• LZ12CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ11CXI16	integreerbare cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ10FXJ05	integreerbare cleanAir recirculatie
startset met regenereerbaar koolfilter
• LZ31XXB16	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ00XXP00	regenereerbaar cleanAir koolfilter voor
recirculatie startset
• LZ12265 schachtverlenging 100 cm
• LZ12365 schachtverlenging 150 cm
• LZ50960	rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
• LZ50961	rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 898 x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 265 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 898 x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 265 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
628-954 x 898 x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 145 W

EAN

EAN

EAN

4242003831991

4242003831991

Afzuigkappen

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 601 m³/u; intensiefstand 964 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

4242003832028
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Wandschouwkappen
iQ500 Wandschouwkap 90/60* cm,
box-design

iQ100 Wandschouwkap 90 cm,
box-design

LC97BHM50

90 CM

€ 859,-

LC67BHM50*

60 CM

€ 809,-

LC94BBC50

iQ100 Wandschouwkap 90/60* cm,
box-design, motorloos

€ 569,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 453/458* m³/u; intensiefstand
739/752* m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 52/51* dB(A) / 65/64* dB
(re 1 pW)
Intensiefstand: 61/64* dB(A) / 74/73* dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
Normaalstand 365 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Bediening:
• TouchControl-bediening met LED-aanduiding
• 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: B
• Gemiddelde energieverbruik: 62.5/60.3* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 65/64* dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: D
• Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: E
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: D
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:
• LZ10DXU00	recirculatie startset met anti-vis
koolfilter
• LZ11FXC56 	cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ11DXI16	integreerbare cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ10FXJ00	integreerbare cleanAir recirculatie
startset met regenereerbaar koolfilter
• LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ00XXP00	regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ12250
schachtverlenging 100 cm
• LZ12350
schachtverlenging 150 cm
• LZ50960/LZ50660 r vs achterwand 90/60 cm breed,
65 cm hoog
• LZ50961
rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Optionele accessoires:
• LZ10DXU00 recirculatie startset
• LZ11DXI16 	integreerbare cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ11FXC56 	cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
• LZ10FXJ00 	integreerbare cleanAir recirculatie
startset met regenereerbaar koolfilter
• LZ00XXP00 	regenereerbaar cleanAir koolfilter
voor recirculatie startset
• LZ31XXB16 	cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis
koolfilter
• LZ12250
schachtverlenging 100 cm
• LZ12350
schachtverlenging 150 cm
• LZ50960 	rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm
hoog
• LZ50961 	rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm
hoog

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900/600* x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 255 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900 x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset of een
cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 100 W

EAN LC97BHM50

4242003805978

EAN LC67BHM50

4242003811108
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EAN

LC90BA530

90 CM

€ 539,-

LC60BA530*

60 CM

€ 489,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor aansluiting op mechanische
ventilatie
• Motorloos

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1 W LED verlichting
• Elektrische afsluitklep voor luchtkanaal

4242003811177

Technische specificaties:
• Afmetingen (hxbxd):
730 x 900/600* x 470 mm
• Aansluitwaarde: 2 W

EAN LC90BA530

4242003746905

EAN LC60BA530

4242003746882

Vlakschermkappen

Wandschouwkappen
iQ100 Wandschouwkap 90/60* cm,
piramide-design

iQ100 Vlakscherm afzuigkap 60 cm

LC96PBC50

90 CM

€ 539,-

LC66PBC50*

60 CM

€ 489,-

LI64LA520

iQ100 Vlakscherm afzuigkap 60 cm

€ 269,-

LI63LA525

€ 269,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Condensatiemotor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 387 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/N 61591:
normaalstand 328 m³/h
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB(A) re 1 pW

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Bediening:
• Aan/uit schakelaar
• 3 Snelheden
• Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van
het uittrekscherm

Bediening:
• Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
• 2 Snelheden

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 1,5 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 20 W halogeen verlichting
• Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een
greeplijst is beschikbaar als toebehoren

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 20 W halogeen verlichting
• Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een
greeplijst is beschikbaar als toebehoren.

Energiewaarden:
• Energieklasse: A
• Gemiddelde energieverbruik: 41.7/42.8* kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: A
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C/B*
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: C
• Gemiddelde energieverbruik: 68.3 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: C
• Energieklasse verlichting: E
• Energieklasse vetfilter: B
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: D
• Gemiddelde energieverbruik: 67.6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: D
• Energieklasse verlichting: E
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:
• LZ52750
recirculatie startset
• LZ12340
schachtverlenging 150 cm
• LZ12240
schachtverlenging 100 cm
• LZ50960/LZ50660 r vs achterwand 90/60 cm
breed, 65 cm hoog
• LZ50961 	rvs achterwand 90 cm breed,
72 cm hoog

Optionele accessoires:
• LZ45450
recirculatie startset
• LZ46520 greeplijst wit
• LZ46550 greeplijst rvs
• LZ46560 greeplijst zwart

Optionele accessoires:
• LZ45450
recirculatie startset
• LZ46520
greeplijst wit
• LZ46550
greeplijst rvs
• LZ46560
greeplijst zwart

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
799-975 x 900/600* x 500 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 220 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
162 x 526 x 290 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 145 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
162 x 526 x 290 mm
• Voor recirculatie is een koolfilter startset
(optioneel accessoire) nodig
• Aansluitwaarde: 130 W

EAN

EAN

EAN LC96PBC50

4242003801321

EAN LC66PBC50

4242003801291

4242003717684

Afzuigkappen

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Efficiënte condensatormotor
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 626/597* m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

4242003844809
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Vlakschermkap
iQ100 Vlakscherm afzuigkap 60 cm,
motorloos

LI60OA521

Onderbouw afzuigkap

Integreerbare afzuigkap

iQ100 Onderbouw afzuigkap 60 cm,
rvs of wit

iQ100 Integreerbare afzuigkap 60 cm

€ 229,-

LE63MAC00

€ 359,-

LU63LCC50

RVS

€ 189,-

LU63LCC20

WIT

€ 159,-

Algemene informatie:
• Geschikt voor aansluiting op mechanische ventilatie
• Motorloos

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 360 m³/u
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)

Algemene informatie:
• Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
• Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 350 m³/h
• Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN
60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:
• Aan/uit schakelaar voor verlichting

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Bediening:
• Druktoetsen
• 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
• 2 x 1 W LED verlichting
• Telescopisch uittreksysteem met rvs-look greeplijst
• Terugslagklep

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 3 W LED verlichting

Comfort / Zekerheid:
• Metalen vetfilters, uitwasbaar
• 2 x 28 W halogeen verlichting

Energiewaarden:
• Energieklasse: D
• Gemiddelde energieverbruik: 65.7 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: E
• Energieklasse verlichting: A
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Energiewaarden:
• Energieklasse: D
• Gemiddelde energieverbruik: 93.6 kWh/jaar
• Energieklasse ventilator: E
• Energieklasse verlichting: E
• Energieklasse vetfilter: C
• Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Optionele accessoires:
• LZ10IMA00 koolfilter

Optionele accessoires:
• LZ27001 koolfilter

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
380 x 599 x 271 mm
• Aansluitwaarde: 126 W

Technische specificaties:
• Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
150 x 600 x 482 mm
• Aansluitwaarde: 146 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd):
135 x 598 x 264 mm
• Aansluitwaarde: 2 W

EAN
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4242003837757

EAN

4242003806470

EAN LU63LCC50

4242003776438

EAN LU63LCC20

4242003776414

Afzuigkappen
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Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Ontvetter

Onderhoudsset RVS

Reinigingsdoeken

Set vetfilters
en ontvetter

00466148

00311908

00311775

00311944

00576337

Microvezel
reinigingsdoeken
speciaal voor uw
keuken.

Intensieve vetoplosser
voor afzuigkappen.
Bijzonder geschikt als
voorbehandeling van
filters alvorens deze
in de vaatwasser te
reinigen. Biologisch
afbreekbaar en
fosfaatvrij

Reinigingsdoekjes
voor roestvrijstalen
oppervlakken
(ook los te bestellen
00311944).

RVS onderhoudsdoeken
voor een glanzende
afwerking op
roestvrijstalen
oppervlakken. Doeken
zijn geïmpregneerd
met speciale olie. De
speciale olie beschermt
het oppervlak tegen
vingerafdrukken en
vlekken.

Papieren vetfilters
geschikt voor standaard
afzuigkappen
60 cm.

RVS

Microvezel

Onderhoudsmiddel

reinigingsdoeken

00311567
Reinigingsolie voor
het onderhoud
van roestvrijstalen
oppervlakken.

Reinigingspoeder
“Weense Kalk”
voor roestvrijstalen
oppervlakken
(ook los te bestellen
00311774).
Inhoud: 100 ml

Inhoud:
1 reinigingsdoek
1 poetsdoek

Inhoud: 500 ml

Inhoud
reinigingsdoekjes:
5 stuks

Intensieve vetoplosser
(ook los te bestellen
00311297).

Inhoud: 5 stuks

Inhoud ontvetter:
500 ml

Inhoud reinigingspoeder:
100 gram

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 10,25

€ 15,50

€ 11,25

€ 15,50

€ 7,20

€ 25,95

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop
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Inhoud vetfilters:
6 stuks

Optionele accessoires afzuigkappen

LZ50961

€ 219,00

LZ50960

€ 210,95

LZ50660

RVS achterwand
90 x 72 cm (bxh)

RVS achterwand
90 x 65 cm (bxh)

LZ22CXC56
€ 268,95
cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
voor eilandschouwkappen

LZ11AXC56 € 244,95
cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
voor wandschouwkappen
headroom

LZ12385
LZ12285

€ 387,95
€ 306,95

schachtverlenging
160 / 110 cm
eilandschouwkappen

RVS achterwand
60 x 65 cm (bxh)

LZ12CXC56 € 187,95
cleanAir Plus recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis
koolfilter voor iQ500/700
wandschouwkappen

LZ20JCD50
€ 699,LZ20JCD20*
€ 699,cleanAir recirculatie startset,
regenereerbaar koolfilter
(rvs / wit) voor inbouw
plafondunits

LZ11FXC56
€ 187,95
cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter
voor iQ100/300 wandschouwkappen

LZ21JCC56
€ 417,95
LZ21JCC26
€ 417,95
cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor inbouw
plafondunits, (rvs/wit)

LZ31XXB16
€ 89,95
cleanAir Plus anti-allergeen/anti-vis koolfilter
voor recirculatie startset
wand- en eilandschouwkappen, plafondunits
(levensduur 1 jaar)

€ 89,-

montageset voor
installatie motor op afstand
downdraft

LZ00XXP00
€ 306,95
regenereerbare koolfilter voor cleanAir recirculatie startset plafondunits,
schouwkappen en kubus modellen

LZ11CXI16
€ 128,95
LZ11DXI16
€ 128,95
integreerbare cleanAir Plus
recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
(levensduur 2 jaar) voor
wandschouwkappen

LZ11IXC16

cleanAir Plus recirculatie start- regenereerbaar koolfilter voor
set met anti-allergeen/anti-vis CleanAir recirculatie startset
koolfilter (levensduur 1 jaar)
LZ46830
voor 60 em 90 cm vlakschermkappen en afzuigunits

cleanAir koolfilter voor
recirculatie startset vlakschermkappen en afzuigunits LZ46830

LZ12530
LZ12510

LZ10AXL50
LZ10AXK50

LZ12350
LZ12250

€ 162,95
€ 120,-

frame voor
schachtverlenging
LZ12385 / LZ12285

€ 222,95

€ 244,95
€ 162,95

schachtverlenging
150 / 100 cm headroom
wandschouwkappen

LZ10ITP00

LZ12365
LZ12265

LZ11AXE61

€ 359,-

€ 325,95
€ 198,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkappen

Zonder LZ11AXE61

LZ29IDM0

LZ21JXC51
€ 649,LZ21JXC21
€ 649,cleanAir recirculatie startset
met anti-vis koolfilter voor
inbouw plafondunits met
lage inbouw, rvs/wit

Afzuigkappen

LZ10FXJ05
€ 349,LZ10FXJ00
€ 349,integreerbare cleanAir
recirculatie startset met
regenereerbaar koolfilter voor
wandschouwkappen

€ 159,65

LZ11IXB16

€ 72,25

€ 244,95
€ 174,95

schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkappen

Met LZ11AXE61
zwarte (binnen+buiten)schacht

€ 140,95

zwarte (binnen+buiten)schacht
100 cm headroom recht/schuin
iQ500/700 wandschouwkappen

Maak uw headroom afzuigkap
(recht/schuin) nog mooier
met behulp van de optionele
zwarte schacht.

*	
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Koelkasten.
Siemens heeft een ruim aanbod aan inbouw en
vrijstaande koel-/vriesapparatuur. Deze apparaten
zijn voorzien van verschillende functies voor een
ideaal bewaarklimaat van levensmiddelen. Zo is
er hyperFresh; een slim vershoud-systeem dat
levensmiddelen tot drie keer langer vers houdt.
En de noFrost-functie voorkomt rijp- en ijsvorming,
zodat het vriesgedeelte van de koelkast niet meer
ontdooid hoeft te worden.

hyperFresh

hyperFresh.
Met hyperFresh is de koelkast voorzien van
een lade waarin de temperatuur circa 3 ºC
lager ligt dan in de koelruimte. De luchtvochtigheid in deze lade voor groente en
fruit kan door middel van een schuifregelaar
worden afgestemd op de inhoud. Groente
en fruit blijven langer knapperig en vers en
behouden hun vitaminen en voedingsstoffen
dankzij het perfecte klimaat.

hyperFresh Plus.
In een hyperFresh Plus lade blijven groente
en fruit tot twee keer langer vers dankzij een
constant klimaat en optimale luchtvochtigheid. De luchtvochtigheid is op twee niveaus
in te stellen met behulp van de push-pull
knop. Er is bij deze lade te kiezen voor een
temperatuur tussen 0 °C en +4 °C. Hierdoor
blijven smaak, kleur, vitamines en voedingsstoffen behouden.
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hyperFresh Premium.
Met hyperFresh Premium behouden zowel
vis en vlees als groente en fruit tot wel drie
keer langer hun versheid. De koelkast biedt
voor beide productgroepen een aparte lade
met lagere temperaturen, die nauwkeurig
elektronisch ingesteld kunnen worden op
een temperatuur tussen -1 °C en +3 °C. In de
groentelade is het eveneens mogelijk om
met een draaiknop het luchtvochtigheidniveau in te stellen, afhankelijk van de
inhoud (alleen groente, alleen fruit of beide).

lowFrost.
Een koel-/vriescombinatie met lowFrost
brengt ijsafzetting terug en laat het
vriesgedeelte sneller ontdooien dan
andere systemen.

noFrost.
Bij een koel-/vriescombinatie met het
noFrost-luchtcirculatiesysteem wordt
vochtige lucht uit de binnenruimte geleid
waardoor rijp- en ijsvorming voorkomen
wordt. Een koel-/vriescombinatie of vriezer
met noFrost hoeft daarom nooit meer
ontdooid te worden.

multiAirflow-systeem.
Het multiAirflow-systeem verdeelt de
gekoelde lucht en zorgt voor een gelijkmatige
temperatuur in de hele koelruimte, ook als
de deur iets langer open heeft gestaan.
De constante temperatuur houdt etenswaren
langer vers en maakt dat warme levensmiddelen sneller afkoelen.

softClose deursluiting.
De luxere vlakscharniersystemen zijn
uitgerust met softClose waardoor de deuren
gelijkmatig en gecontroleerd dichtgaan vanaf
20o of minder. Dankzij softClose zullen ook
zware deurfronten gemakkelijk en goed
sluiten gedurende de gehele levensduur
van de koelkast.

De koel-/vriesapparatuur van Siemens
is super zuinig.
De koel-/vriesapparatuur van Siemens is
bijzonder zuinig in gebruik. Zo vallen vele
koel-/vriesapparaten in energieklasse A++ of
hoger. Hiermee kan minimaal 60 tot 75% aan
energie bespaard worden ten opzichte van
een vergelijkbare koel-/vriesapparaat
uit 1999.

Koel-/vriesapparatuur

modularFit.
modularFit maakt het mogelijk om inbouw
koel- en vrieskasten niet alleen naast
elkaar maar ook boven- of onder elkaar te
positioneren. Dankzij de Anti Condensation
Technology is er ontzettend veel vrijheid
om met een inbouw koelkast en een inbouw
vriezer een unieke koel-/vriescombinatie
samen te stellen, tot een inbouwhoogte
van 212 cm.

easyInstallation.
easyInstallation zorgt voor een snelle en
veilige installatie van het apparaat zonder
complicaties. Deze inbouw koel-/vriesapparaten zijn voorzien van voorgeboorde
schroeven zodat het boren van de gaten niet
meer nodig is. Daarnaast zijn verschillende
losse onderdelen samengevoegd voor nog
meer efficiëntie. Dit versnelt de installatie
van koel-/vriesapparatuur.

Home Connect.
Met Home Connect kunnen de instellingen
van de koel-/vriesapparatuur waar en
wanneer dan ook beheert en aangepast
worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
een intuïtief te bedienen app.
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Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm
iQ500 Koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

KI86SHD40

iQ500 Koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

€ 1.959,-

KI87SAF30

iQ300 Koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

€ 1.509,-

KI86VVF30

€ 1.329,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik*: 151 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 260 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Home Connect: op afstand bedienen en instellen
met de Home Connect App
• Gescheiden temperatuurregeling
• Optisch en akoestisch alarmsysteem, met
memory-functie
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 225 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 270 liter
• Elektronische temperatuur regeling, exact digitaal
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Gescheiden temperatuurregeling
• Optisch en akoestisch alarmsysteem,
met memory-functie
• Vlakscharnier

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 186 liter
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• superKoelen
• powerVentilation
• LED verlichting in koelgedeelte
• 5 deurvakken, waarvan 1 zuivelbakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 209 liter
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 5 deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 191 liter
• 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in
de hoogte verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 4 deurvakken

Vershoudsysteem:
• hyperFresh Plus lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers

Vershoudsysteem:
• hyperFresh Plus lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
• 3 Diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 33 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
• 2 Diepvrieslades, waarvan 1 bigBox
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 26 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter
• 3 Diepvrieslades, waarvan 1 bigBox
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 24 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN
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4242003717431

Algemene informatie:
• Energieklasse:A++
• Energieverbruik*: 231 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 267 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

• easyInstallation

4242003583630

4242003674901

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Inbouw koelkasten 177,5 en 158 cm
iQ300, Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

KI82LVF30

iQ500, Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 158 cm

iQ300, Koelkast,
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm

€ 1.259,-

KI81RVF30

€ 1209,-

KI72LAD30

€ 1.329,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 116 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 319 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 196 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 248 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 252 liter
• 5 veiligheidsglas legplateaus, waarvan 4 in hoogte
verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 5 deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 319 liter
• 7 veiligheidsglas plateaus, waarvan 6 in hoogte
verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 6 deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 214 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte
verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau,
1 uitneembaar legplateau
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 4 deurvakken

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

Vershoudsysteem:
• hyperFresh Plus lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
• Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
• Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 22 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
• Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
• 1 uitneembaar glasplateau van veiligheidsglas
• Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4242003735565

Koel-/vriesapparatuur

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 209 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 286 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

4242003732991

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

4242003621950
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Inbouw koel-/vriescombinaties 158 cm
iQ500 Koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier, nishoogte 158 cm

KI77SAD40

iQ500 Koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier, nishoogte 158 cm

€ 1.829,-

KI77SAD30

iQ300 Koel-/vriescombinatie,
vlakscharnier, nishoogte 158 cm

€ 1.489,-

KI77VVF30

€ 1.279,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik*: 138 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 225 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Gescheiden temperatuurregeling
• Optisch en akoestisch alarmsysteem met
memory-functie
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 201 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 230 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Gescheiden temperatuurregeling
• Optisch en akoestisch alarmsysteem met
memory-functie
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 212 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 232 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 164 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 4 deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 169 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 4 deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 169 liter
• 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan
3 verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting in koelgedeelte
• 4 deurvakken

Vershoudsysteem:
• hyperFresh Plus lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers

Vershoudsysteem:
• hyperFresh Plus lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 2 keer
langer vers

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
• 2 diepvrieslades, waarvan 1 bigBox
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare
glasplateaus voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 30 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
• 2 diepvrieslades, waarvan 1 bigBox
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare
glasplateaus voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 27 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 63 liter
• 2 diepvrieslades, waarvan 1 bigBox
• lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
• superVriezen
• varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus
voor meer ruimte
• Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 26 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 120 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN
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4242003612118

4242003612095

4242003679739

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Inbouw koel-/vriescombinaties 140 cm
iQ700 Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 140 cm

KI52FAD30

iQ700 Koelkast,
vlakscharnier, nishoogte 140 cm

€ 1.459,-

KI51FAD30

€ 1.429,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 124 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 222 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 189 liter
• 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakkenwaarvan 1 zuivelbakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 222 liter
• 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Vershoudsysteem:
• Netto inhoud hyperFresh Premium-ruimte: 59 liter
• Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers,
dankzij de “droge” en “vochtige” 0°C hyperFresh
Premium zone - nu met luchtvochtigheid
regulering op telescopische rails
• Droogvers 0°C hyperFresh Premium zone met
telescopische lade (ca. 50% luchtvochtigheid) op
telescopische rails

Vershoudsysteem:
• Netto inhoud hyperFresh Premium-ruimte: 59 liter
• Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers,
dankzij de “droge” en “vochtige” 0°C hyperFresh
Premium zone - nu met luchtvochtigheid
regulering op telescopische rails
• Droogvers 0°C hyperFresh Premium zone met
telescopische lade (ca. 50% luchtvochtigheid) op
telescopische rails

Koel-/vriesapparatuur

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 196 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 204 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact
afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
• Invriescapaciteit: 2,5 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

4242003644225

4242003643723

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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Inbouw koelkasten 122,5 cm
iQ500 Koelkast, vlakscharnier,
nishoogte 122,5 cm

KI41RAD40

iQ300 Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm

€ 1.229,-

KI42LVF30

iQ300 Koelkast,
vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm

€ 1.009,-

KI41RVF30

€ 979,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+++
• Energieverbruik*: 69 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 211 liter
• Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 172 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 195 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier, softClose deursluiting
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 105 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 211 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 211 liter
• 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 180 liter
• 5 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in de
hoogte verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 211 liter
• 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar),
waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar
legplateau
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakken

Vershoudsysteem:
• hyperFresh Plus lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot 2x langer vers

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
• Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN
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4242003643914

4242003663158

4242003659052

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Inbouw koelkasten 102,5 en 88 cm
iQ300 Koelkast,
vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm

iQ300 Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm

KI32LVF30

€ 929,-

KI31RVF30

iQ300 Koelkast
vlakscharnier, nishoogte 88 cm

€ 899,-

KI21RVF30

€ 829,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 100 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 172 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 97 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 144 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 139 liter
• 3 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in
hoogte verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 172 liter
• 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in
hoogte verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting
• 4 deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 144 liter
• 4 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in de
hoogte verstelbaar
• superKoelen
• LED verlichting
• 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

Vershoudsysteem:
• Fresh groentelade met gegolfde bodem

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-T
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

EAN

EAN

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
• Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 13 uur

4242003663172

4242003662946

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

4242003662908
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Koel-/vriesapparatuur

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 157 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 154 liter
• Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
• freshSensor: constante temperatuur door
intelligente sensor technologie
• Vlakscharnier
• easyInstallation

Inbouw vrieskast 88 cm
iQ300 Vrieskast,
sleepsysteem, nishoogte 88 cm

GI18DA20

€ 849,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+
• Energieverbruik*: 192 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 94 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Optisch alarm, Akoestisch alarm
• Sleepdeursysteem

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
• 4 Transparante diepvrieslades
• superVriezen
• Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W

EAN

54

4242003378649
* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

Onderbouw koel-/vriesapparatuur 82 cm
iQ500 Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 82 cm

iQ500 Koelkast met vriesvak,
vlakscharnier, nishoogte 82 cm

iQ500 Vrieskast,
vlakscharnier, nishoogte 82 cm

KU15LA65

softClose

€ 949,-

KU15RA65

softClose

€ 919,-

GU15DA55

softClose

€ 969,-

KU15LA60

vlakscharnier

€ 919,-

KU15RA60

vlakscharnier

€ 879,-

GU15DA50

vlakscharnier

€ 929,-

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 92 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 137 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Vlakscharnier (KU15RA60),
met softClose deursluiting (KU15RA65)

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 108 liter
• 2 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan
2 verstelbaar
• Heldere binnenverlichting
• 3 Deurvakken

Koelruimte:
• Netto inhoud koelruimte: 137 liter
• 3 legplateaus van veiligheidsglas, waarvan
3 verstelbaar
• Heldere binnenverlichting
• 3 Deurvakken

Algemene informatie:
• Energieklasse: A+
• Energieverbruik*: 184 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 98 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Optisch alarm, Akoestisch alarm
• Vlakscharnier (GU15DA50),
met softClose deursluiting (GU15DA55)

Koel-/vriesapparatuur

Algemene informatie:
• Energieklasse: A++
• Energieverbruik*: 140 kWh/jaar
• Totale netto inhoud: 123 liter
• Mechanische temperatuurregeling
• Vlakscharnier (KU15LA60),
met softClose deursluiting (KU15LA65)

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 98 liter
• 3 Transparante diepvrieslades
• superVriezen
• Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 23 uur

4-Sterren diepvriesruimte:
• Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
• Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
• Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
• Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W
• Beluchting/ontluchting in de plint
• Verstelbare plinthoogte
• Achterste apparaatvoetjes vanaf voorzijde in
hoogte verstelbaar

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W
• Beluchting/ontluchting in de plint
• Verstelbare plinthoogte
• Achterste apparaatvoetjes vanaf voorzijde in
hoogte verstelbaar

Technische specificaties:
• Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST
• Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
• Aansluitwaarde: 90 W
• Beluchting/ontluchting in de plint
• Verstelbare plinthoogte
• Achterste apparaatvoetjes vanaf voorzijde in
hoogte verstelbaar

EAN KU15LA65

4242003553343

EAN KU15RA65

4242003553350

EAN GU15DA55

4242003556214

EAN KU15LA60

4242003585955

EAN KU15RA60

4242003585948

EAN GU15DA50

4242003608746

* Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
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Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Microvezel reinigingsdoeken

Onderhoudsset Roestvrij staal

Roestvrij staal onderhoudsmiddel

00466148

00311775

00311567

Krachtige reiniging voor kunststof
oppervlakken.
Reinigt, beschermt en geeft glans
Biologisch afbreekbaar.

Reinigingsdoekjes voor
roestvrijstalen oppervlakken
(ook los te bestellen 00311944).

Roestvrijstalen conditioning olie,
beschermt tegen vingerafdrukkken en
vlekken op de apparaten en brengt uw
apparaat weer terug in de showroom
staat.

Reinigingspoeder “Weense Kalk”
voor roestvrijstalen oppervlakken
(ook los te bestellen 00311774).
Inhoud: 2 doeken

Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks

Inhoud: 100 ml

Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 15,50

€ 15,50

€ 10,25

Koelkast Reiniger

Kunststof Reiniger

RVS Reinigingsdoekjes

00311888

00310591

00311944

Reiniger speciaal voor koelkasten.
Geschikt voor het intensief reinigen
van koelkasten en diepvriezers.
Geschikt voor het reinigen van de
buiten- en binnenkant. Inclusief
schuimfunctie. Verwijdert resten
krachtig en gemakkelijk. Vermindert
onaangename geurtjes en laat een frisse
geur achter. Voedselveilig.

Reinigingsmiddel voor kunststof.
Geschikt voor alle kunststoffen.
Krachtige reiniging. Intensieve
bescherming en glans. Antistatisch,
werkt stofafstotend.
Biologisch afbreekbaar.

RVS onderhoudsdoeken. Voor een
glanzende afwerking op roestvrijstalen
oppervlakken. Doeken zijn
geïmpregneerd met speciale olie.
De speciale olie beschermt het
oppervlak tegen vingerafdrukken
en vlekken. Geschikt voor koude
en warme oppervlakken (geen
controlemarkeringen).
Alleen gebruiken op niet-gecoate
roestvrijstalen oppervlakken.

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 500 ml

Inhoud: 5 doeken

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 11,25

€ 9,20

€ 7,20

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop
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Koel-/vriesapparatuur
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Vaatwassers.
Siemens vaatwassers zijn uitgerust met slimme en
innovatieve programma’s en features die in recordtijd
voor een perfect schone en droge vaat zorgen.

Zeolith®-droogsysteem.
Dit gepatenteerde systeem maakt gebruik
van het natuurlijke mineraal zeoliet wat
vochtigheid omzet in warme lucht waardoor
de vaat uiterst efficiënt gedroogd wordt.
Vaatwassers met zeoliet, blinken niet alleen
uit in het droogresultaat bij glaswerk en
plastic, maar zijn ook nog eens heel
energiezuinig. Het zeoliet behoudt zijn
werking een apparaatlevensduur lang.

Shine&Dry.
Bij zeoliet vaatwassers kan de optie
Shine&Dry worden toegevoegd aan een
programma. Hierbij wordt extra water
gebruikt tijdens het reinigingsprogramma
en wordt de droogduur verlengd. De vaat
gaat hierdoor extra glanzen en strepen
zullen verdwijnen.

Glas 40° programma.
Vaatwassers met het Glas 40° programma
beschikken over een speciaal programma voor
kwetsbaar glaswerk. Tijdens dit programma
worden glazen extra voorzichtig gereinigd door
een verkorte tijd en verlaagde temperatuur.

varioSpeed en varioSpeed Plus.
De varioSpeed Plus functie maakt het mogelijk
om een programma tot wel 66% te verkorten
met behoud van een schone en droge vaat.
De vaatwassers die uitgerust zijn met
varioSpeed bieden een versnelling tot 50%.
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Kort 60 °C programma.
Het innovatieve en snelle programma maakt
het mogelijk om de vaat in een vol beladen
vaatwasser in slechts 89 minuten te reinigen
en te drogen.

1 uur programma.
Wanneer het echt snel moet, kan er gebruik
worden gemaakt van het 1h programma.
In slechts 60 minuten doorloopt de vaatwasser
een volwaardig reinigings- en
droogprogramma, geschikt voor een volle
belading en tot 14 couverts.

Snel 45 °C programma.
Het snel 45 °C programma verkort de tijd
voor de vaat tot een minimum. Het zachte
reinigingsprogramma is ideaal voor licht
vervuilde vaat en biedt een optimaal resultaat
in slechts 29 minuten.

turboSpeed.
In slechts 20 minuten wordt de vaat gereinigd.
Ideaal tijdens een feestje of als er snel
afgewassen moet worden.

machineCare.
Dit is een speciaal reinigingsprogramma voor
het onderhoud van de vaatwasser.
Het programma zorgt in 90 minuten voor
kuipreiniging waarbij kalk- en vetresten
verwijderd worden. De vaatwasser geeft
automatisch een seintje wanneer het
reinigingsprogramma aanbevolen wordt.

emotionLight.
Optimale en stijlvolle binnenverlichting.
Dankzij twee LED lampjes wordt de
vaatwasser blauw verlicht. Het licht gaat
automatisch aan indien de vaatwasser
wordt geopend.

Stil programma.
Met dit programma wordt het geluid extra
gereduceerd met 2 dB en wordt de vaat
grondig schoon gewassen op 50 °C graden.
Perfect voor een rustige avond in de
woonkeuken of voor een goede nachtrust.

timeLight.
De innovatieve functie timeLight laat dankzij
lichtprojectie op de vloer de resterende
programmaduur zien en toont de voortgang
van het gekozen programma.

hygiënePlus.
Voor de hoogste eisen aan hygiëne. Verhoogt
de reinigings- en droogtemperatuur, zodat
99,9% van de bacteriën en ziektekiemen
worden verwijderd. Hierdoor wordt de vaat
perfect hygiënische schoon.

varioScharnier.
Bij vaatwassers die voorzien zijn van een
varioScharnier, gaat het frontpaneel iets
omhoog als de machine wordt geopend.
Hierdoor zijn er geen grote kieren en
raakt de deur van de vaatwasser de plint of
de onderkant van de vaatwasser niet.
De inbouwoplossing voor keukens met:
lage plinten < 8 cm, lange meubelpanelen
> 775 mm, extra dikke meubelpanelen
> 24 mm.

Auto 45 °C - 65 °C.
Bij het Auto 45 °C - 65 °C kan een intelligent
systeem van sensoren het was- en
droogproces zelf aansturen. Eerst wordt de
hoeveelheid vaat en vervuiling gemeten.
Vervolgens worden het waterverbruik, de
temperatuur (45 °C - 65 °C) en de vaatwastijd
hier automatisch op aangepast. Het resultaat
is een perfect schone en glanzende vaat, zo
energiezuinig mogelijk gewassen.

6,5 liter. (Dit is vanaf 1 april minimaal 6,7 liter)
Extra zuinig in waterverbruik. Dankzij het
waterbesparingssysteem verbruikt deze
vaatwasser slechts 6,5 liter water in het
Eco-50 °C programma.

Home Connect.
Met Home Connect kunnen de instellingen
van de vaatwasser waar en wanneer dan
ook beheert en aangepast worden.
Gemakkelijk te bedienen via installatie van
de app op smartphone of tablet.

Vaatwassers

intensiveZone.
De intensiveZone maakt het mogelijk om sterk
vervuilde pannen tegelijk met kwetsbaar
glaswerk te wassen. De sproeidruk en de
temperatuur wordt in de onderkorf verhoogd
voor het reinigen van sterk bevuilde pannen,
terwijl in de bovenkorf gelijktijdig glaswerk
voorzichtig behandeld wordt.

doseerAssistent.
De doseerAssistent helpt bij het gelijkmatig
verspreiden van het wasmiddel door de
machine. Zodra het klepje waarin de tablet
zit opent, valt deze in het opvangbakje.
Een gerichte waterstraal zorgt er vervolgens
voor dat de tablet gecontroleerd en snel
oplost.
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Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm
iQ700, Home Connect, Zeolith®,
7,5 liter, varioFlexLade Pro

iQ500,
superSilence

iQ500,
6,5 liter

Opvolgers SX678X36UE, SN678X36UE
(waterverbruik gaat naar 7,7 liter)
leverbaar vanaf april 2020.

Opvolger SN658X07JE
(waterverbruik gaat naar 6,7 liter)
leverbaar vanaf april 2020.

SX678X36TE

€ 1.679,-

SN678X36TE

€ 1.629,-

SN657X02PE

€ 1.229,-

SN658X07IE

€ 1.179,-

Algemene informatie:
• Energie efficiëntie: A+++ -10%
• Capaciteit: 13 maatcouverts
• 8 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C,
Kort 45 °C, Voorspoelen
• 6 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus,
hygienePlus, Shine&Dry, machineCare kuipreiniging, Home Connect
• doseerAssistent
• Home Connect: op afstand bedienen van de
vaatwasser
• aquaSensor, Beladingssensor
• Zeolith® brilliantShine systeem: extra glanzende
en droge glazen
• Waterbesparingssysteem: 7,5 liter water

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 13 maatcouverts
• 7 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, 1h 45 °C,
Voorspoelen
• 5 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus,
hygienePlus, extraDroog, machineCare kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• ecoDrogen
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 13 maatcouverts
• 8 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 60 °C, 1h 65 °C, Kort 45 °C,
Voorspoelen
• 4 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPus,
extraDroog, machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem
• Waterbesparingssysteem: 6,5 liter water

Design:
• MetalTouch-Control TFT-display: meerkleurig
HD-display met intuïtieve afbeeldingen en
uitleg in tekst.
• emotionLight: luxe binnenverlichting
• timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Design:
• MetalTouch-Control (zwart)
• timeLight: projectie van resttijd op de vloer
• Kleur van display: blauw/wit

Design:
• MetalTouch-Control (zwart)
• Blauw InfoLight
• Kleur van display: blauw/wit

Comfort / Zekerheid:
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
blauw
• varioFlexLade Pro
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
blauw
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Variabele bestekkorf in onderste korf
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• varioFlex korven met flexibele onderdelen
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Variabele bestekkorf in onderste korf
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop met garantie

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
211 kWh / SX/SN678X36EU: 2.156 liter
• Waterverbruik in Eco 50°C programma: 7,5 liter
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma)
40 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
262 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
262 kWh / SN658X07JE: 1.876 liter water liter
per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN SN

EAN SN

EAN SX

4242003769324

EAN SN

4242003766958
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4242003798478

4242003796979

*Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm
iQ300,
varioLade, varioScharnier

iQ300

Opvolgers SX736X19NE, SN736X19NE
(waterverbruik gaat naar 7,7 liter)
leverbaar vanaf april 2020.

iQ300

Opvolger SN636X00JE
leverbaar vanaf april 2020.

SX736X19ME

€ 1.129,-

SN736X19ME

€ 1.079,-

SN636X00IE

€ 979,-

SN636X01GE

€ 929,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 13 maatcouverts
• 6 programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50, °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
• 3 speciale functies: varioSpeedPlus, extraDroog,
machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 12 maatcouverts
• 6 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
• 3 Speciale functies: varioSpeedPlus, intensiveZone,
extraDroog, machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem

Design:
• Blauw InfoLight
• Kleur van display: blauw/wit

Design:
• Blauw InfoLight
• Kleur van display: blauw/wit

Design:
• Blauw InfoLight
• Kleur van display: blauw / wit

Comfort / Zekerheid:
• varioFlex korven
• varioLade
• In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3
standen)
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• Akoestisch signaal programma-einde
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• varioFlexkorf met flexibele onderdelen
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Variabele bestekkorf in onderste korf
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• varioFlexkorf met flexibele onderdelen
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Variabele bestekkorf in onderste korf
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma: 266 kWh / 2660
liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma) niet
beschikbaar(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
• SX: 865-925 x 600 x 550 mm
• SN: 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
262 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma)
43 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
258 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

EAN

EAN SX

4242003844601

EAN SN

4242003844571

*Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

4242003790113

4242003768280
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Vaatwassers

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 14 maatcouverts
• 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
• 4 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus,
extraDroog, machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• Warmtewisselaar

Vaatwassers vol. integr. 60 cm
iQ100

Vaatwassers integreerbaar 60 cm
iQ700, Zeolith®, varioLadePro

iQ500, Zeolith®, varioLadePro

Opvolger SN578S36UE
leverbaar vanaf april 2020.

SX614X02AE

€ 849,-

SN614X02AE

€ 799,-

SN578S36TE

NIEUW

€ 1.599,-

SN558S06TE

€ 1.379,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 12 maatcouverts
• 4 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Kort 45 °C
• 1 speciale functie: varioSpeed
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Glasbeschermingssysteem

Algemene informatie:
• Energie efficiëntie: A+++ -10%
• Capaciteit: 13 maatcouverts
• 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C,
Voorspoelen
• 5 speciale functies: intensiverZone,
varioSpeedPlus, hygiënePlus, Shine&Dry,
machineCare - kuipreiniging
• aquaSensor
• doseerAssistent
• Zeolith® brilliantShine systeem: extra glanzende
en droge glazen.
• Home Connect via WLAN
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem
• Waterbesparingssysteem: 7.5 liter water

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+++
• Capaciteit: 14 maatcouverts
• 8 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C,
Voorspoelen
• 4 speciale functies: intensief, varioSpeed Plus,
Shine&Dry, machineCare - kuipreiniging
• aquaSensor, Beladingssensor
• doseerAssistent
• Home Connect: op afstand instellen en
bedienen van de vaatwasser
• Zeolith® brilliantShine systeem: extra glanzende
en droge glazen
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem

Design:
• LED-kleur: rood
• Blauw InfoLight

Design:
• MetalTouch-Control (zwart)
• TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve
afbeeldingen en uitleg in tekst.
• emotionLight: luxe binnenverlichting

Design:
• MetalTouch-Control (zwart)
• TFT-display: meerkleurig HD-display met
intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
• Kleur van display: blauw/wit

Comfort / Zekerheid:
• Zilverkleurige korven.
• Bestekkorf in onderste korf
• Elektronische voorprogrammering 3, 6, 9 uur
• Indicatie programmaverloop door LED
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• Akoestisch signaal programma-einde
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort/Zekerheid:
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
blauw
• varioLadePro
• In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3
standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Elektronische indicatie zout
• Akoestisch signaal programma-einde
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop met garantie

Comfort / Zekerheid:
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in
blauw
• varioLadePro
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
290 kWh / 3300 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 50 dB(A) re 1 pW
• Kuipmateriaal: Polinox
• Inbouwmaten (hxbxd):
SX: 865-925 x 600 x 550 mm
SN: 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN SX

4242003800508

EAN SN

4242003800492
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Techhnische Specificaties
• Verbruik in Eco 50°C programma: 211 kWh / 2100
liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in E
 co 50 °C programma*:
237 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma)
40 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

EAN

4242003769317

4242003770849

*Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

Vaatwassers integreerbaar 60 cm
iQ300

Vaatwassers vol integr. 45 cm
iQ500, Zeolith, varioLade Pro

iQ100

Opvolger SN535D00CE
leverbaar vanaf april 2020.

SN535S00CE

€ 949,-

SN515S00AE

€ 729,-

SR656X01TE

NIEUW

€ 1.299,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 12 maatcouverts
• 5 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
• 1 Speciale functie: varioSpeed
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
• Glasbeschermingssysteem

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+++
• Capaciteit: 10 maatcouverts
• 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C
• 4 speciale functies: varioSpeed Plus,
intensiveZone, Shine + Dry, MachineCare kuipreiniging
• aquaSensor
• doseerAssistent
• Zeolith® brilliantShine systeem: extra glanzende
en droge glazen
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem

Design:
• Kleur van display: blauw/wit

Design:
• Kleur van display: blauw/wit
• Draaiknop met geïntegreerde starttoets

Design:
• Kleur van display: blauw / wit
• emotionLight: luxe binnenverlichting
• timeLight: projectie van resttijd op de vloer
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf

Comfort / Zekerheid:
• Vario-korven
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• Vario-korven zilverkleurige
• In hoogte verstelbare bovenkorf
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• varioLadePro
• VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
262 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
290 kWh / 3300 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50°C programma: 188 kWh / 2660
liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma) niet
beschikbaar(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

EAN

EAN

4242003798461

*Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

Vaatwassers

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 13 maatcouverts
• 5 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
• 3 speciale functies: varioSpeed, intensiveZone,
machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• Glasbeschermingssysteem

4242003769867

4242003818169
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Vaatwassers volledig integreerbaar 45 cm
iQ500, varioladePro, openAssist
45cm

SR656D00TE

NIEUW

iQ300, varioScharnier
45cm

€ 1.299,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A++
• Capaciteit: 10 maatcouverts
• 6 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,

Eco 50 °C, Stil 50 °C, 1H 65 °C, Glas 40 °C
• 4 Speciale functies: extraDroog,varioSpeed Plus,

intensiveZone, machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Ecodrogen
• Warmtewisselaar
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf

Design
• Kleur van display: blauw/wit
• emotionLight: luxe binnenverlichting
• timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort/Zekerheid
• openAssist (deur open met een druk tegen
de deur)
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
in blauw
• varioLadePro
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

SR736X10ME

NIEUW

iQ100, Zeolith®, varioladePro
45cm

€ 1.079,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 10 maatcouverts
• 7 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1h TurboSpeed20,
1H 65 °C
• 3 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus,
extraDroog
• MachineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• Glasbeschermingssysteem
• Blauw InfoLight
• varioFlex-korven
• varioLade
• In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3
standen)
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf
• Elektronische indicatie zout
• en glansspoelmiddel
• Akoestisch signaal programma-einde
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• easyLock deursluiting
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Optionele accessoires:
Zie pagina 66

€ 829,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 9 maatcouverts
• 5 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, 1h 65 °C, Kort 45 °C
• 1 Speciale functies: varioSpeedPlus
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf

Design
• Kleur van display: blauw/wit
• Indicatie programmaverloop door LED
• Blauw InfoLight

Comfort/Zekerheid
• variokorven met flexibele onderdelen
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Bestekrek in bovenste korf
• Bestekkorf
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Akoestisch signaal programma-einde
• Elektronische indicatie zout en
glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Technische Specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
211 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra Stil programma):
42 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 450 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties:
• Verbruik in Eco 50°C programma: 237 kWh / 2660
liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma)
43 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd):
815-875 x 450 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

EAN
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SR615X00CE

4242003818022

4242003846056

Technische Specificaties:
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
• 220 kWh / 2380 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 448 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

4242003821985

*Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

Vaatwassers integreerbaar 45cm
iQ500, Zeolith®, varioladePro
45cm

iQ300
45cm

SR556S01TE

€ 1279,-

SR536S01IE

iQ100
45cm

€ 899,-

SR515S03CE

€ 799,-

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 9 maatcouverts
• 6 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50°C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
• 4 Speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone,
extraDroog, machineCare - kuipreiniging
• tijdbesparing
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 9 maatcouverts
• Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Kort 45 °C, 1h 65 °C
• 2 Speciale functies: varioSpeed Plus, extraDroog
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Warmtewisselaar
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf

Design
• Kleur van display: blauw / wit
• Digitale resttijdindicatie
• emotionLight: luxe binnenverlichting

Design
• Kleur van display: blauw / wit
• Digitale resttijdindicatie

Design
• Kleur van display: blauw / wit
• Draaiknop met geïntegreerde starttoets
• Digitale resttijdindicatie

Comfort / Zekerheid:
• varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
in blauw
• varioLadePro
• In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en
glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• VarioFlex-korven
• In hoogte verstelbare bovenkorf ( 3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra
stilte, zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Comfort / Zekerheid:
• Vario-korven
• In hoogte verstelbare bovenkorf ( 3 standen)
• Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
• Digitale resttijdindicatie
• Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
• easyLock deursluiting
• iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte,
zuinigheid en levensduur
• aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie:
een levenslange garantie tegen waterschade

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
• Zie pagina 66

Optionele accessoires:
Zie pagina 66

Technische specificaties

Technische specificaties
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
220 kWh / 2380 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

Technische specificaties
• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
220 kWh / 2380 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma)
42dB (A) re 1 pW
• Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN

EAN

EAN

• Verbruik in Eco 50 °C programma*:
• 188 kWh / 2660 liter per jaar
• Droogefficiëntieklasse: A
• Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma):

41 dB(A) re 1 pW

4242003818152

Vaatwassers

Algemene informatie:
• Energie-efficiëntieklasse: A+++
• Capaciteit: 10 maatcouverts
• 6 Programma’s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, 50°C
en Snel
• 4 Speciale functies:Shine&Dry, intensiveZone,
• varioSpeedPlus, machineCare - kuipreiniging
• doseerAssistent
• aquaSensor, Beladingssensor
• Zeolith® brilliantShine systeem: extra glanzende
en droge glazen
• Glasbeschermingssyteem
• Warmtewisselaar
• duoPower sproeiarmen in bovenkorf

*Verbruik per jaar bij 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

4242003818190

4242003819999
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Optionele accessoires vaatwassers

SR536S01IE

SR556S01TE

SN515S00AE

SN558S06TE

SN535S00CE

SX578S36TE

SN578S36TE

SX614X02AE

SN614X02AE

SN636X00IE

SN636X01GE

SX736X19ME

SN736X19ME

SR656X01TE

SZ73035 en SZ73045
RVS beschermingsstrips (hoog inbouw)
SR615X00CE

SX658X07IE

SN658X07IE

SX657X02PE

SN657X02PE

SZ73300
Wijnglashouder
SX678X36TE

SZ73055
Roestvrij staal voorzetdeur

SN678X36TE

SZ73001
Houder voor zilveren bestek

Accessoires
Korfinzet voor glazen (SX/SN 60 cm)

SZ73640

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

Bestekkorf voor vaatwassers met varioFlexLade (iQ700)/varioFlexPro

SZ73100

• •

• •

Houder voor zilveren bestek (60 cm modellen)

SZ73001

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

Afwashulpset (sproeikop, fleshouder, bestekkorf, houder)
SN/SX-modellen

SZ73000

• • • • • •

• • • • • • • • • • •

RVS profielen* 86,5 cm (SX-modellen)

SZ73015

•

•

RVS profielen 81,5 cm (SN-modellen)

SZ73005

RVS profielen 86,5 cm (SX-modellen met polinox kuip)

SZ73017

RVS profielen* 81,5 cm (SN-modellen met polinox kuip)

SZ73006

aquaStop verlenging

SZ72010

*

*

RVS voorzetdeur 71,9 hoog met handgreep voor volledig geïntegreerde
modellen (SN-modellen)
RVS voorzetdeur 58,5 hoog zonder handgreep en met sokkel voor
geïntegreerde modellen (SX-modellen)
Wijnglashouder
RVS beschermingsset voor hoog inbouw (stoombescherming).
81,5 cm (SN-modellen met RVS-kuip)
RVS beschermingsset voor hoog inbouw (stoombescherming).
86,5 cm (SX-modellen met RVS-kuip)

•
•

•
•

•

•
• • •

•

• • • •

•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•

SZ73055

•
•

•

•

SZ73300

• • • • • • • • • • • •
•

SZ73035

•

•

• • •

SZ73125

SZ73045

•

•
•

•

•
•

•
•
• • • •

• • •
•

•
•

• • • •
•

* RVS profielen: Deze RVS profielen zorgen voor een stevige bevestiging en vooral mooie afwerking van de ingebouwde vaatwasser.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Snelontkalker

Machinereiniger

Machinereiniger
extra krachtig

Luchtverfrisser
vaatwasser

Vaatwasserset

00311506

00311565

00311580

00460742

00576338

Verwijdert kalkaanslag
in uw vaatwasser en
uw wasmachine.

Voor de ‘kleine beurt’ van
uw vaatwasser.
Verwijdert vet en kalk.

Voor de ‘grote beurt’ van
uw vaatwasser.
Verwijdert op krachtige wijze vet,
zetmeel en eiwit.

Werkt gedurende
60 afwasbeurten.

Regelmatig gebruik verlengt de
levensduur van uw apparaat.

Aanbevolen gebruik:
1 fles per 1 á 2 maanden.

Machinereiniger,
flessenhouder, extra krachtige
bakplaatsproeikop en 3 clips
voor vastzetten kleine
voorwerpen.

Inhoud: 250 gram

Inhoud: 250 ml

Inhoud: 200 gram

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

Prijs Online Shop

€ 8,20

€ 6,20

€ 7,20

€ 3,35

€ 28,75

Aanbevolen gebruik:
1 verpakking per 4 á 6 maanden.
Inhoud: 200 gram

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop
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• •

Vaatwassers
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Inbouwwasmachines.
Deze Siemens-voorladers zijn zo ontworpen, dat ze met een voorgezette deur volledig opgaan
in het design van uw keukenblok. Hierdoor passen deze inbouwmachines perfect in uw keuken.
Hoe discreet de volledig integreerbare wasmachines van Siemens ook zijn: ze vallen op
met hun vele functies en programma‘s, hoge efficiëntie en praktische bediening.
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Was-/droogmachines
iQ700 Wasautomaat,
volledig integreerbaar

iQ500, Was-droogcombinatie,
volledig integreerbaar

aquaStop®

aquaStop®

WI14W540EU

€ 1.449,-

WK14D541EU

€ 1.649,-

Algemene informatie:
• Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
• Label: B / A
• Centrifugetoerental (omw./min): 1400 - 600

Comfort / Zekerheid:
• Groot display voor programmaverloop,
temperatuur, centrifugetoerental, resterende
tijdsweergave, 24 u eindtijd vertraging en
beladingscapaciteit.
• Speciale programma’s: PowerWash 60, Donkere
was, Blouses/ Overhemden,Outdoor+Impregneren,
Snel+mix, Hygiëne, Super 30’/15’, Dekens,
Trommel reinigen (met herinneringsfunctie),
Spoelen/Centrifugeren/Pompen, Zijde
• Bijvulfunctie: Pauzeer het reeds gestarte
wasprogramma, om vergeten wasgoed in de
trommel bij te voegen.
• timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend
de resterende tijd en de programmastatus.
• varioSpeed: was tot 65% sneller*
• iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange
levensduur incl. 10jr garantie
• aquaStop met levenslange garantie
• waterPerfect Plus: exact watermanagement
• Trommelreiniging: optimale verzorging en
reiniging van de trommel en interieur, met
herinneringsfunctie
• Schuimherkenning: detecteert overdosering
• Onbalansherkenning

Comfort / Zekerheid:
• Groot display voor programmaverloop,
temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd,
24 uur eindtijd uitstel en drooginstellingen
• Non-stop wassen en drogen programma 4 kg
• aquaStop met levenslange garantie
• Electronische vochtregeling bij droogproces,
Tijdprogramma’s
• Speciale programma’s: Nachtprogramma, Mix,
Outdoor, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Wol
handwas, Fijn/Zijde
• Speciale functie: Automatisch reinigen pluizenfilter
• Toetsen: Start/pauze, keuze voor
centrifugeersnelheid, Wijzigingen, Menu, Drogen,
temperatuur und 24 u Eindtijduitstel
• Schuimherkenning
• Waterniveau-automaat
• Kinderbeveiliging op de deur
• Signaal bij einde programma
• Volledig elektronisch en sensorgestuurd
• Onbalansherkenning
• Aqualift wastrommel

Optionele accessoires:
• WZ20490 Voetstuk met onderlade
• WZ20441 In hoogte verstelbare voetjes
• WZ10130 Aquastopverlenging
• WX975600 Bodembevestiging - houten vloeren

Optionele accessoires:
• WX975600 Bodembevestiging - houten vloeren
• WZ10130 Aquastopverlenging
• WZ20470 Hoogteverstelling raster

Technische specificaties:
• Energieverbruik 137 kWh per jaar, gebaseerd op
220 standaard katoenwasprogramma’s volgens
norm energielabel
• Waterverbruik 9900 liter per jaar, gebaseerd op
220 standaard katoenwasprogramma’s volgens
norm energielabel
• Geluidsniveau wassen : 41 dB(A)
• Geluidsniveau centrifugeren: 67 dB(A)
• Volume van trommel: 53 liter
• Draairichting meubeldeur verwisselbaar
• Volledig integreerbaar
• Afmetingen (hxbxd): 81,8 cm x 59,6 cm x 57,4 cm

Technische specificaties:
• Energieverbruik wassen en drogen 5,5 kWh,
waterverbruik wassen en drogen 105 liter in label-/
normprogramma
• Geluidsniveau bij wassen: 57 dB
• Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
• Volume van trommel: 52 liter
• Vuldeur met extra isolatieglas
• Draaideur linksdraaiend
• Volledig integreerbaar
• Afmetingen (hxbxd): 82,0 cm x 59,5 cm x 58,4 cm

EAN

EAN

4242003770108

*in vergelijking met het Katoen 60°C programma in combinatie met de ecoPerfect stand.

Wasmachines

Algemene informatie:
• Vulgewicht: 1 - 8 kg
• Energieklasse: A+++ -30%
• Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm
• Centrifuge droogklasse: B

4242003722190

69

Ultiem genieten van uw koffiemoment
met de EQ series van Siemens.
Een verkwikkende espresso ‘s ochtends, een aromatische cappuccino ‘s middags en een latte macchiato
om te ontspannen ‘s avonds - creëer uw perfecte koffiemoment met EQ series van Siemens.

Siemens EQ.6 plus
De perfecte koffie met een persoonlijke touch.
Plus interactieve display.
Perfecte aromatechniek, eenvoudige bediening en
uitstekend design maken van het bereiden van
koffiespecialiteiten zoals espresso, cappuccino of
latte macchiato met de EQ.6 plus espresso volautomaat
een unieke, intuïtieve belevenis. De combinatie van
strakke lijnen en geborsteld roestvrij staal zal elke
keuken verrijken.
70

Siemens EQ.3. Stap in de wereld van koffie.
Thuis een cappuccino drinken zoals u in een koffiebar zou doen? Met de compacte EQ.3
espresso volautomaat van Siemens wordt dit mogelijk. Voor iedereen die de volgende
stap wilt nemen in de geraffineerde wereld van koffie. De EQ.3 is uitgerust met het
unieke sensoFlow System voor optimale smaak. Dankzij de oneTouchfunctie en de
innovatieve melkopschuimer creëert u met één druk op de knop de perfecte cappuccino
of latte macchiato.
Alle Siemens EQ espresso volautomaten zijn gemakkelijk schoon te houden dankzij het
automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma Calc’n’Clean. En met de uitneembare
zetgroep is schoonmaken nog eenvoudiger.

Dompel uzelf onder in de koffiewereld van Siemens.
Vers gezette koffie, aromatische espresso of latte macchiato met fijn melkschuim hoe u uw koffie ook drinkt, in de koffiewereld van Siemens kunt u voor elke smaak
terecht. Onze Siemens espresso volautomaten halen het beste uit elke koffieboon,
of het nu om een hele boon gaat of om één die al gemalen is. Koffie is tenslotte niet
zomaar een drank, maar koffie is genieten.
Ontdek al onze producten op onze website: thefuturemovingin.nl/koffie

Espresso Service.
Espresso Service is de uitgebreide ondersteuning voor gebruikers van Siemens
espressoautomaten. U kunt telefonisch of online antwoord krijgen op vragen over
de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Mocht uw espresso
automaat een reparatie nodig hebben, dan halen wij het apparaat bij u op en
brengen deze binnen 5 werkdagen weer gerepareerd bij u terug.
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Online service
en garantie.

Registreer uw aankoop voor vijf
jaar garantie.
Kiezen voor Siemens is kiezen voor
zekerheid. U krijgt geen twee maar vijf
jaar garantie als u vier of meer Siemens
inbouwapparaten uit verschillende
productgroepen tegelijk aanschaft.
Eenvoudig online registreren.
Wilt u van deze aantrekkelijke regeling
gebruikmaken? Dan hoeft u alleen maar
uw producten binnen drie maanden
na aankoop te registreren. Dat is zeer
eenvoudig. Vul uw gegevens in op
thefuturemovingin.nl/garantie
Na registratie van uw apparaten
ontvangt u een garantiecertificaat.
Voorwaarden en informatie.
U betaalt vijf jaar lang geen materiaalkosten of arbeidsloon in geval van
reparatie. In het derde tot en met het vijfde
jaar vergoedt u alleen de voorrijkosten als
u een beroep moet doen op uw garantie.

Online serviceaanvraag.
Op onze website thefuturemovingin.nl/service kunt
u gemakkelijk en snel een bezoek van één van onze
technici aanvragen, op het tijdstip dat u het beste
uitkomt. Uw afspraak wordt online direct vastgezet
en Siemens zorgt ervoor dat uw storing zo snel
mogelijk wordt verholpen.
Online shop.
In de Siemens online shop, thefuturemovingin.nl/shop
kunt u kiezen en bestellen uit een breed assortiment,
waaronder onderdelen, accessoires en onderhoudsmiddelen voor uw Siemens apparatuur. Binnen de online
shop wordt u geholpen om de juiste keus te maken om
uw apparatuur optimaal te laten werken. In de meeste
gevallen heeft u binnen twee werkdagen uw bestelling
in huis.
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De regeling geldt voor Siemens inbouwapparaten die u tegelijk aanschaft in
Nederland via dealers van BSH Huishoudapparaten B.V. De kleinhuishoudelijke
producten, extra toebehoren en producten
uit het complementaire programma
waaronder vrijstaande espresso-automaten
zijn uitgesloten van deze regeling. Voor de
volledige voorwaarden, ga naar
thefuturemovingin.nl/garantie
10 jaar anti-roest garantie.
Siemens biedt 10 jaar garantie tegen het
doorroesten van de binnenkuip van
vaatwassers gekocht vanaf 1 januari 2012.
Naast de eventuele registratie voor de
vijf jaar garantie, dient u uw Siemens
vaatwasser online te registreren op
thefuturemovingin.nl/garantie, binnen
8 weken na aankoop. Hier vindt u ook alle
informatie omtrent deze garantie en de
garantievoorwaarden.

Gebruiksaanwijzingen downloaden.
Het kan voorkomen dat u niet meer in het bezit bent
van de gebruiksaanwijzing van een apparaat. In dat
geval kunt u via onze website gebruiksaanwijzingen
downloaden. Mocht de gebruiksaanwijzing die u zoekt
er niet bijstaan, dan kunt u deze online aanvragen of
telefonisch bestellen via 088-424 4020.

Maatschetsen
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Maatschetsen Bakovens
Bakovens
Wordt het apparaat onder een kookplaat
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkbladdikte
(eventueel incl. onderconstructie).

Kookplaat-type

Inbouw met één kookplaat.

min.werkbladdikte

opgebouwd
Inductiekookplaat
37 mm

vlak
38 mm

Volledige oppervlakinductiekookplaat

43 mm

48 mm

gaskookplaat

32 mm

42 mm

elektrische kookplaat

22 mm

24 mm

19,5
18

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookplaat

595
max.
487,5

Inductiekookplaat: 5 mm

7,5

548

Afmeting in mm
HM636GNS1 / HB676GBS1 / HB675GBS1 / HB634GBS1 / HB636GBS1 / HB632GBS1

Bakoven met stoom
min. 35

585+10
min. 35

60

Wordt het apparaat onder een kookplaat
ingebouwd, dan moet rekening gehouden
worden met de volgende werkbladdikte
(eventueel incl. onderconstructie).

560+8
min.
550

min. 600+4

405

180

Kookplaat-type

19,5

+8
535 560

595
max.
45

577

594

548

595

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

19,5

min.
20

405
535

max.
45

577

594

548

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

18

75
min. 2

0

0

Bereik voor
meubeldeur met
greep of werkblad

595

19,5

548

Let op het draaibereik van het paneel!

Volledige oppervlakinductiekookplaat

47 mm 48 mm

gaskookplaat

30 mm 38 mm

elektrische kookplaat

27 mm 30 mm

15
10
min. 2 5
0
Meubel-corpus
0
voorkant

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookplaat

Afstand min.:
Inductiekookplaat: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

max.
487,5

7,5

opgebouwd vlak
37 mm 38 mm

Inbouw met een kookplaat.

Detail A

Detail A

Inductiekookplaat

min. werkbladdikte

30

70
55 65

Afmeting in mm

577

min. 600

19,5

min. 550

7,5

Afmeting in mm

HS636GDS2
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Maatschetsen Bakovens, inbouwfornuizen, compacte apparaten
Inductiekookplaat voor inbouwfornuis

Bakovens / inbouwfornuizen
min. 35

min. 550

585+10
min. 20

19,5

560+8

60

min. 600+4

405
96

19,5

+8
535 560

595

**55

180

min.
550

min.
20

405

96

max.
50

570

594

548

595

Plaats voor
apparaataansluiting
320 x 115

Afmeting in mm

535

max.
50

570

594

548

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

*min. 40

560+2
-0

min. 50

490-500+2-0
min. min. 600
50
min. 30
* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
Afmeting in mm

Keramische kookplaat voor inbouwfornuis

Inbouw met één kookplaat.

19,5
25

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookplaat

595

min. 600

Afstand min.:
Inductiekookplaat: 5 mm
Gaskookplaat: 5 mm
Elektrokookplaat: 2 mm

583

513

570

max.
487,5

7,5

7,5

548

Afmeting in mm

Afmeting in mm
EA645GN17

HB578BBS6 | HB513ABR1 / HE517ABS1 / HE517ABS0

Compacte bakovens
Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
320 x 115

19,5

35

450+5 35

560+8
min. 460

60

min.20

405

455
max.
45
595

442

180

min.
550

19,5

407 560+8

max.
45
594

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

Kookplaat-type

min. werkbladdikte

opgebouwd vlak
Inductiekookplaat
42 mm 43 mm

405

455

548

Wordt het compacte apparaat onder een
kookplaat ingebouwd, dan moet rekening
gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

442 407
548

Afmeting in mm

Inbouw met één kookplaat.

Ruimte voor
apparaataansluiting
320 x 115
Afmeting in mm

Volledige oppervlakinductiekookplaat

52 mm 53 mm

gaskookplaat

32 mm 43 mm

elektrische kookplaat

32 mm 35 mm

19,5
13

Inbouwdiepte zie
maattekening kookplaat

455

min. 460
7,5

548

Afmeting in mm

7,5

Maatschetsen

Afstand min.:
442
inductiekookplaat: 5 mm
gaskookplaat: 5 mm
elektrische kookplaat: 2 mm

max.
347,5

Afmeting in mm

CM678G4S1 / CM676GBS1 / CM636GBS1 / CB675GBS3 / CB635GBS3 / CD634GAS0

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.
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Maatschetsen Compacte apparaten
Compacte magnetron
Ruimte voor
min. 550
apparaataansluiting 245 x 90

35

560+8

max.
45
594

80

455

545

448

max.
45
594

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2

545

7,5

545

Ruimte
voor apparaataansluiting
245 x 90
Afmeting in mm

Afmeting in mm

CF634AGS1

455
max.
347,5

19,5

560+8

448

80

50

250

455

min.
550 20

min. 460

450+2 45

19,5

19,5
7

250

Afmeting in mm

Compacte magnetron met stoom
Plaats voor
apparaataansluiting min. 550
400 x 200

50

96
455

min. 460

50

19,5
7

min.
550

96

min. 20
455

19,5

560+8

448

max.
50
594

560+8
50

450+2
min. 35

19,5

50

35

max.
345,5

96
455

545

Ventilatie in de plint
min. 50 cm2
CP565AGS0

max.
50
594

448
545

Plaats voor
apparaataansluiting 400 x 200

3,5

545

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Compacte bakovens met stoom

Wordt het compacte apparaat onder een
kookplaat ingebouwd, dan moet rekening
gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookplaat-type
Inductiekookplaat
inductiekookplaat

13

75
min. 2

Detail A

32 mm

43 mm

32 mm

35 mm

Inbouw met één kookplaat.

Detail A

19,5

52 mm

0

0

Bereik voor
meubeldeur met
greep of werkblad

Inbouwdiepte zie
Maattekeningen kookplaat

455
max.
347,5
7,5

Inductiekookplaat: 5 mm

19,5

15
10
min. 2 5
0
Meubel-corpus
0
voorkant
Let op het draaibereik van het paneel!
548

30

70
55 65

Afmeting in mm

CS656GBS2
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Maatschetsen Compacte apparaten
Compacte espresso volautomaat

CT636LES6

Warmhoudlade 29 cm
min. 20

min. 550

880+4
560+8

290

287,5
594

535
Afmeting in mm

BI630DNS1

Warmhoudlade 14 cm

BI630CNS1

Magnetrons
min. 18

min. 300

min. 550

45

Overstek boven:
Nis 362 = 6 mm
Nis 365** = 3** mm
18

362-365
318

380+2

min.
560+8

19,5

362365**

318

382

600

594

18

14

Overstek onder: = 14 mm

19,5

Afmeting in mm

min. 300

Maatschetsen

Achterwand
open

594

6/3**

382

600

382

560+8

Achterwand
open

Afmeting in mm

Afmeting in mm

BF634LGS1 / BF634RGS1

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.
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Maatschetsen Inductiekookplaten
Inductiekookplaten

EH975LVC1E

EX875LYE3E / EX875FVC1E

ED775FSC5E

592

522
**51

*min. 40

560+2
-0

min. 50
+2

490-500 -0
min. min. 600
50
***min.20
* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30,
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm
EX675FEC1E / ED675FSB5E / EH675FEC1E

EH645FEB1E / EH645BEB1E / EU645BEB2E

EH651FEB1E / EH611BFB1E

Voor alle inbouw inductiekookplaten geldt het volgende:
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Maatschetsen Keramische kookplaten | Elektrische kookplaten | Gaskookplaten
Keramische kookplaten
812

520

710

520

**45

**48

**45

min. 50

780+2
*min. 90

min. min. 600
50

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
***min.
*** met ondergebouwde bakoven
20
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

ET875LMP1D

min. 50

560/592/640+2

*min. 90

500+2

583

513

+2

490-500
min. min. 600
50

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
***min.
*** met ondergebouwde bakoven
20
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

ET775FGP1E

*min. 90

560+2

min. 50
490-500+2
min. min. 600
50

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
***min.
*** met ondergebouwde bakoven
20
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

ET645HF17E

Gaskookplaten
Voor vlakke
inbouw

58
26
56
**

min. 55
758
min. 610max. 717

19-29

min. 55

610+2
-0
* min. 150

Fase
max. 1 mm

R

480-490+2
-0

8

R

5

45

526±1
490+2

752

520

10−0

min. 600
***min.
30

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

Afmeting in mm

EP7A6SC20N

Voor vlakke
inbouw

58
26
56
**

min. 55
758
min. 560max. 717

19-29

min. 55

560+2
-0
* min. 150

Fase
max. 1 mm

R

480-490+2
-0

8

R

5

45

526±1
490+2

752

520

10−0

min. 600
***min.
30

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

Afmeting in mm

EP7A6QC20N

590

26
56 **

min. 55
758
min. 560max. 717

19-29

560+2
-0

min. 50
480-490+2-0

min. 600

R

* min.
100

8

R

5

45

Voor vlakke
inbouw

58

526±1
490+2

520

10−0

Maatschetsen

***min.
* Minimale afstand van
30
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm

Fase
max. 1 mm

Afmeting in mm

EN6B6PB90N

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.
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Maatschetsen Gaskookplaten en afzuigkappen
Gaskookplaten
45 520

915
61

45

27
**

850+2
-0

43-53

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
eventueel meer; zie maatvereisten
van de bakoven
Afmeting in mm
EC9A5RC90N

582

520
45

560+2
-0

* min.
100

582

min. 50

560+2
-0

* min.
100

480-490+2-0
min. 600

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
evt. meer; zie maatspecificaties
van de bakoven
Afmeting in mm
EG6B5PB90N

min. 600

EC6A5PC90N

53
26
56 **

45

480-490+2-0

***min.
* Minimale afstand van
30
kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
evt. meer; zie maatspecificaties
van de bakoven
Afmeting in mm

* Minimale afstand van
kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
evt. meer; zie maatspecificaties
van de bakoven
Afmeting in mm
EC7A5SC90N

19-29

***min.
30

* min.
100

19-29

min. 50

560+2
-0

min. 55
min. 600

520

26
56 **

26
56 **

19-29

***min.
30

53

53

45

+2
480-490 -0

* min. 150

min. 600
***min.
30

26
**

560+2
-0

+2
490-500 -0

582

520

53
56

min. 50

* min.
150

750

520

53

19-29

min. 50
480-490+2-0
min. 600

***min.
* Minimale afstand van
30
kookplaatuitsparing tot de wand
** Positie gasaansluiting in uitsparing
*** Met ondergebouwde bakoven
evt. meer; zie maatspecificaties
van de bakoven
Afmeting in mm
EG6B5PB60N

Downdraft
min.
30

Detail A
754
Detail A

1,6

min. 650-750
min.
55

8

912

1,6

170

780

113,6

736,4
min. 738
max. 1038

min. 0
max. 270

3
103,6

117,6

82

300

Motoreenheid kan op alle vier de zijden
gedraaid, op het front- of achterkant
gemonteerd, alsmede met afstand tot het
apparaat toegevoegd werden. (Speciaal
toebehoren noodzakelijk)
Afmeting in mm

303

36
6

min. 650*
750**

295

198

844

min. 20
max. 70

103,6
min. 55

3

64
300

min. 30

93 175

Gebruik met gaskookplaat alleen
in luchtafvoerbedrijf mogelijk.
Maximaal vermogen in totaal 13,4 kW.
* 650 mm diepte alleen in combinatie
met smalle kookzones.
** Min. 750 mm voor kookzones met
500 mm uitsparingsdiepte. Afmeting in mm
Afmeting in mm

R3

844

916

Voor de vlakke inbouw
in werkbladen van steen en graniet
Afmeting in mm

LD96DAM50

Plafondunits
Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen
gedraaid worden

Circulatie

16-50

ø 150

340

72

342

1188 ±1

min.
305
min.
1000

299
59

1186
1200
485
500
Afmeting in mm

487±1

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige
lichte bouwmaterialen van het verlaagde
plafond monteren. Een geschikt frame is
nodig, dat vast in het betonplafond is
bevestigd.
Afmeting in mm

A

min. 650*

A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

LR27CBS20

80

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.

Maatschetsen Afzuigkappen
Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen
gedraaid worden

Circulatie

888

16-50

±1

min.
305

342
72

340

ø 150

min.
1000

299
59

487±1

886
900

485
500

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige
lichte bouwmaterialen van het verlaagde
plafond monteren. Een geschikt frame is
nodig, dat vast in het betonplafond is
bevestigd.
Afmeting in mm

Afmeting in mm

A

min.
1000

min. 650*

A: Optimale Performance 700-1300
* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

LR97CBS20

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

472
459
14

221 x 88
33

≥ 200

130
59

1188 ±1

16-50

487±1

1186
1200

485
500

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen
gedraaid worden

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige
lichte bouwmaterialen van het verlaagde
plafond monteren. Een geschikt frame is
nodig, dat vast in het betonplafond is
bevestigd.
Afmeting in mm

(A)

≥ 650
(B)

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

LR26CBS20

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer
≥ 200

472
459

130
59

14

221 x 88

888±1

16-50

33

487±1

886
900

485
500

(A)

≥ 650
(B)

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige
lichte bouwmaterialen van het verlaagde
plafond monteren. Een geschikt frame is
nodig, dat vast in het betonplafond is
bevestigd.
Afmeting in mm

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen
gedraaid worden

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

LR96CBS20

Eilandschouwkap
352
Luchtafvoer
744-924
Circulatie 580
744-1044

257
min. 245
min. 155 (1)
min. 35 (2)
453

(3)

359

46

264
900

37
170
203

251
191
277
249
ø 120
ø 150

* vanaf bovenkant
(1) Luchtafvoer
pannendrager
(2) Circulatie
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren
Afmeting in mm

in hoogte
verstelbaar
in stappen
van 20 mm
(744-1044)

Maatschetsen

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

600

337

385 430
Afmeting in mm

Afmeting in mm

LF98BIP50

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.
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Maatschetsen Afzuigkappen
Wandschouw modellen “Headroom”
187

(3)

min. 70 (1)
min. 130 (2)
min. 969 (1)
max. 1239 (1)

256

Luchtafvoer uitlaat

470
min. 130 (1)
min. 70 (2)

min. 60

210
138

min. 570

260

500

Stopcontact
240

430

min. 450 elektro
min. 600 gas*

min. 505

890

(1)

Luchtafvoer

(2)
(3)

Circulatielucht
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren
Afmeting in mm

min. 450 elektro
min. 600 gas*
410 149

* vanaf bovenkant
pannendrager

* vanaf bovenkant
pannendrager

263

540
430

45

256

460 190

min. 1029 (2)
max. 1299 (2)

90187

Afmeting in mm

Afmeting in mm

500

480

890

9
263
Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

Afmeting in mm

LC97FLP60

min.
min.

70(1)
130(2)

min. 930(1) 460
max. 1200(1)

(3)

187
256

Luchtafvoer uitlaat
470

454

260

Stopcontact

240

(1)
(2)
(3)

890

222

min. 450 elektro
min. 600 gas*

min. 400

210
138

min. 465

323
499

45

256

min. 130(1)
min. 70(2)

190

min. 990(2)
max. 1260(2)

min. 60

187
100

min. 450 elektro
min. 600 gas*
301 40

* vanaf bovenkant
pannendrager

* vanaf bovenkant
pannendrager

Luchtafvoer
Circulatielucht
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar
onderen monteren
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

min. 140(1)
450

370

454

450

499

323

323

54

890
(1)

Positie voor
stopcontact

77
20

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.
Afmeting in mm

222

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

Afmeting in mm

LC91KWP60
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Maatschetsen Afzuigkappen
Wandschouw modellen “Headroom”

min. 70 (1)
min. 130 (2)

(3)

470

min. 60

256

190

min. 988 (2)
max. 1258 (2)

452

260

Stopcontact

240

(1)
(2)
(3)

138

min. 450 elektro
min. 600 gas*

min. 400

890

210

min. 465

323
499

45

256

min. 130 (1)
min. 70 (2)

min. 928 (1) 460
max. 1198 (1)

187
100

Luchtafvoer uitlaat

187

min. 450 elektro
min. 600 gas*
301 40

* vanaf bovenkant
pannendrager

* vanaf bovenkant
pannendrager

184
Luchtafvoer
Circulatielucht
Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

min. 140(1)
450
370

452

450

499

323

323

54
890

(1)

75

Positie voor
stopcontact

20

184

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.
Afmeting in mm
LC98KLP60

Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Wandschouwkappen
Afmeting in mm

Luchtafvoer uitlaat

(C)
≥ 120

min. 60

614-954 (A)
614-1064 (B) 580
448

245

247

342

250

345

Stopcontact

46
900

500

A: Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer
naar onderen monteren

* vanaf
bovenkant
pannendrager
min. 500

45

335

≥ 120 (A)
≥ 10 (B)
300

min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

min. 450

300

209
* vanaf bovenkant
pannendrager
51,5
394,5
min. 550 elektro
Aanbeveling 650
min. 650 gas*

Afmeting in mm

Afmeting in mm

ø 120
ø 150

424
379

438

Maatschetsen

max. 20

Afmeting in mm

LC91BUR50 / LC98BIT50 / LC97BHP50

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.
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Maatschetsen Afzuigkappen
Wandschouwkappen
247
(3)

635-965 (1)
635-1075 (2)

580

257

505

250 260

min. 120 (1)
min. 10 (2)
53

900 / 750* / 600**
500
(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

45

Stopcontact

45

min.
330

250

367

210

326

200
286

* vanaf
bovenkant
pannendrager

* vanaf
bovenkant
pannendrager

31
min. 550/650
elektro/gas*

20

min. 550/650
elektro/gas*
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

LC97BHM50 / LC77BHM50* / LC67BHM50**

247
(3)

635-965 (1)
635-1075 (2)

505

45

580

257

Stopcontact

min. 120 (1)
min. 10 (2)

250 260

53

367

250

45

min.
330

326
200

286

* vanaf
bovenkant
pannendrager

900

500

210

* vanaf
bovenkant
pannendrager

31

20

min. 550/650
elektro/gas*

min. 550/650
elektro/gas*

(1) luchtafvoer
(2) circulatielucht
(3) luchtuitlaat - sleuf bij
Luchtafvoer naar onderen monteren
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden. Afmeting in mm

LC94BBC50

Luchtafvoer uitlaat

Luchtafvoer
800-1245 470

258

min. 60

296

250

Stopcontact

740
260

898/598*

Afmeting in mm

305

min. 650 Elektro/Gas*
* vanaf
bovenkant
pannendrager

232

240

min. 450

470

15

min. 350

45

300

210

245

Afmeting in mm

min. 650 Elektro/Gas*
* vanaf
bovenkant
pannendrager

Afmeting in mm

LC90BA530 / LC60BA530*

84
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Maatschetsen Afzuigkappen
Wandschouwkappen

168

248

522

799-975

45

319
246

768
170 250

Stopcontact

* vanaf
bovenkant
pannendrager

900 / 600*

165

20

vanaf
* bovenkant
pannendrager

25

Bij gebruik van een achterwand
moet met het design van het apparaat
rekening worden gehouden.
Afmeting in mm

Afmeting in mm

228
270

230

246

500

45

min.
280

min. 550/650
Elektro/Gas*

min. 550/650
elektro/gas*

Maten in mm

Afmeting in mm

LC96PBC50 / LC66PBC50*

Vlakschermkappen

min. 300
Advies 320

22

526

266

203
179
41

40

17

Inbouwdiepte 280

24
138

176
186

266

176

161
275

600

24

10

138
41

290

10

14

41
X
290
Positie halogeen X: afhankelijk van
verlichting
de uitrusting
Rückwandpaneel bei wandbündigem
Einbau nicht möglich

Inbouwdiepte 300

186

186

72

16

102

112

36

22

16

24

102
266

186

10

17
LI64LA520

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.

138
41

290
17

16

Inbouwdiepte 320

22

102
266

186

10

Maatschetsen

41

192

598

290-455

22

138

min.
390

25

ø 120
ø 150

24

25
14

266

45

131

102

248

109

290
17
Afmeting in mm
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Maatschetsen Afzuigkappen
Vlakschermkappen
ø 120/150

22

526

266
102

248

109

min. 300
Aanbeveling 320

69

131

25

203
138

138

14

min.
390

25

41

192

176
183

176

161
275

Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm

10

14

X
290
Positie halogee X: al naar gelang uitrusting
verlichting
Achterwandpaneel bij vlakke wand
inbouw niet mogelijk
Afmeting in mm

600
Afmeting in mm

16

Corpusdiepte
320

16

Corpusdiepte
300

16

Corpusdiepte
280

598
133

183
176

99,5

26,5

72

40

17

ø 120
ø 150

41

598

290-455

266

40

138
21

38

38

38

204

12,5

41

92,5
266

176

183
138

12,5

10
41

290

92,5
266

10

290

138
41

17
Afmeting in mm

17
Afmeting in mm

Afmeting in mm

183
176

LI63LA525

12,5

92,5
266

176183

10

290
17
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Vlakschermkappen
ø 120

18

24

498

260
18

24
78,5

175 135
40
10-30

598

280
0-152

135

20

LI60OA521

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Integreerbare afzuigkap
ø 120/150
60
min. 402-600

70

340

271-375

LE63MAC00

86

Afmeting in mm

min. 500 elektro
min. 650 gas*

Afmeting in mm

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.

Maatschetsen Afzuigkappen
Onderbouw afzuigkap

LU63LCC50 / LU63LCC20

Maatschetsen
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Maatschetsen inbouw koel-/vriescombinaties

1016

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

A

A

697

Afmeting in mm

KI86SHD40

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558
1772

min. 40

min.
560

1098

609
617

Ü

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

647

4

4

A

A

Onderkant
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmetingen in mm

KI87SAF30

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

694
Ventilatie
in de plint
Afmeting in mm min. 200 cm2

Afmeting in mm

KI86VVF30

545

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

max.
2200
min.
560

906

611
618

KI77SAD40 / KI77SAD30

646

560 aanbevolen
min. 550
1578+7

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Onderkant
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten gelden
voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm
Afmetingen in mm

min. 40

1578

A

Ü

A

Overstek
frontpaneel

Ü

956+Ü
(max.)

733

A

618+A
(min.)

702

4

4
729+A
(max.)

1012

1066+Ü
(max.)

min.
560

Overstek
frontpaneel

Ü

702+A
(min.)

1772

Ü

1039+Ü
(min.)

min. 40

932+Ü
(min.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

541

4

4

642+A
(max.)

545

88

Overstek
frontpaneel

Ü

1151+Ü
(max.)

545

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm
Afmetingen in mm

643+A
(max.)

Ventilatie
in de plint
2
Afmeting in mm min. 200 cm

731

Onderkant
frontpaneel

617+A
(min.)

703

4

4

727+A
(max.)

min.
560

Overstek
frontpaneel

Ü

1065+Ü
(max.)

1772

Ü

1041+Ü
(min.)

min. 40

1125+Ü
(min.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

558

703+A
(min.)

545

A

Onderkant
frontpaneel

De aangegeven meubeldeurmaten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.
Afmetingen in mm

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.

Maatschetsen inbouw koel-/vriescombinaties en koelkasten

min. 40

560 aanbevolen
min. 550

903

1578+7

647
Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Afmeting in mm

KI77VVF30

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

541

545

1772

A

A

De aangegeven meubeldeurmaten gelden
voor een deurnaad van 4 mm.
Afmeting in mm
Afmetingen in mm

min. 40

min.
560

1749

Ü

max.
2200
560 aanbevolen
min. 550
1772+8

1743
Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Onderkant
frontpaneel
Afmeting in mm

Afmeting in mm

Afmetingen in mm

558

min. 40
max.
2200
min.
560

1555

560 aanbevolen
min. 550
1578+7

1548

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

Overstek
front paneel

1578 A+Ü (max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

1578

KI72LAD30

Overstek
front paneel

A

KI82LVF30 / KI81RVF30

545

Onderkant
frontpaneel

1772 A+Ü (max.)

609
617

4

4
643+A
(max.)

min.
560

Overstek
frontpaneel

Ü

957+Ü
(max.)

max.
2200

1578

Ü

931+Ü
(min.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

541

617+A
(min.)

545

A
Afmeting in mm

Onderkant
frontpaneel
Afmetingen
in mm
mm
Afmeting in

Maatschetsen

KI52FAD30

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.

Afmetingen in mm
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Maatschetsen coolClass
inbouw koelkasten
integreerbare koel-/vriesapparatuur

545

min. 40

558
min.
560

1397

1368

1397+8

max.
2200

560 aanbevolen
min. 550

1374

Afmeting in mm

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm2

Ü

A

Afmeting in mm

Overstek
Frontpaneel

1397+A+Ü
(max.)

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

Onderkant
Frontpaneel

Afmeting
in mmin mm
Afmetingen

KI51FAD30

Afmetingen in mm
KI41RAD40 / KI42LVF30 / KI41RVF30

545

541
1021
991
999

Afmeting in mm

KI32LVF30 / KI31RVF30

KI21RVF30

90

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm
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Maatschetsen inbouw
coolClassenintegreerbare
onderbouw koel-/vriesapparatuur
koel-/vriesapparatuur

GI18DA20

Afmeting in mm

Afmeting in mm
KU15LA60 / KU15LA65 / KU15RA60 / KU15RA65

GU15DA50 / GU15DA55

Afmeting in mm

Maatschetsen

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.
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Maatschetsen vaatwassers
Vaatwassers volledig integreerbaar

89

min. 90
max. 220

53
100
SX6...

Maten in mm

450

550

448

550

min.
550

655-725
815-875

89

598

min.
550

815-875

705-775
865-925

865-925

min.
550

600

550

705-800
865-925

598

865-925

600

89
min. 65
max. 220

53
100
SX7...

Maten in mm

53

100

SR6...

min. 90
max. 220
Maten in mm

Vaatwassers integreerbaar

89

min. 90
max. 220

53
100

Afmeting
in mm
Maten
in mm

SN6...

114

max.
143

573

598

114

89
min. 90
max. 220

SX5...

600
min.
550
max.
143

815-875

600
min.
550

815-875
655-725

655-725
815-875

815-875

550

598

865-925

598

min.
550

573
865-925
705-775

600

89

53
100
550

min. 90
max. 220

Maten in mm

SN5...

53
100
550
Maten in mm

Let op: wij willen u dringend adviseren géén inbouwapparatuur
(ovens, magnetrons, combi’s ovens e.d) boven de vaatwasser
in te plannen en in te bouwen in verband met vrijkomende stoom
en damp uit de vaatwasser na programma-einde.

448

450
min.
550
max.
143

114

815-875

815-875
655-725

573

89
min. 90
max. 220

53
100
550

SR5...

Aansluitafmetingen 60 cm

Maten in mm

Aansluitafmetingen 45 cm

Maten in mm
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Maatschetsen vaatwassers
Corpushoogte van de onderkast 655 - 765 mm
Corpushoogte van de onderkast 705 - 815 mm
Nishoogte in mm

Sokkelhoogte in mm

815

820

825

830

835

840

845

850

855

860

865

870

875

50

81,5

55

81,5

81,5

60

81,5

81,5

81,5

65

81,5

81,5

81,5

81,5

70

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

75

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

80

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

85

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

90

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

95

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

100

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

105

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

110

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

115

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

880

885

890

895

900

905

910

915

920

925

86,5
86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

120

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

125

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

130

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

135

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5
86,5

140

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

145

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

150

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

155

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

160

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

81,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

81,5

86,5

165
170
175
180
185
190
195

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

81,5

200

81,5

205
210
215
220

81,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5
86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5

86,5
86,5

Legenda
81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

81,5

Inbouw van een 81,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50

86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met gewoon scharnier

86,5

Inbouw van een 86,5 cm hoge vaatwasser met VarioHinge50
Bij het inbouwen van modellen onder de rode lijn zal de timeLight
functie niet goed weergegeven worden.

Maatschetsen
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Maatschetsen was/droog- en wasmachines
Was-droogautomaat

WI14W540EU

Maten in mm

Was-droogautomaat

WK14D541

94

Maten in mm

Aanvullende informatie over maatvoering vindt u in de installatievoorschriften.

Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp
Internet: www.thefuturemovingin.nl / Telefoon: 088 - 424 4020
e-mail: infocentrum-siemens@bshg.com
Siemens Showroom
inspiratiehuis 20|20, Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.
Ook geopend op enkele zondagen. Voor meer informatie kijk op:
thefuturemovingin.nl/showroom

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl

Prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 019133 / Q8A0031206

BSH Huishoudapparaten B.V.
BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG

