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Osupljiva tehnologija. Osupljiv dizajn.
S Siemensovimi pečicami je peka pravi užitek. Inovativna tehnologija 
in priročne funkcije prevzamejo vaše delo in vam dajo navdih za 
oblikovanje odličnih jedi. Siemensove pečice z vgrajeno tehnologijo 
varioSpeed in funkcijama coolStart in activeClean prihranijo vaš 
dragoceni čas, klasične pečice z vgrajeno mikrovalovno pečico ali z 
vgrajeno parno pečico pa prihranijo tudi vaš dragoceni prostor – in to 
vedno ob vrhunskih rezultatih peke. Obenem postavljajo Siemensovi 
aparati nove standarde s svojim privlačnim dizajnom in prestižnimi 
materiali. Prepričajte se sami!
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Pečice.

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela.

V kombinaciji dvakrat hitrejše: z vklopom
vgrajene mikrovalovne pečice lahko po 
potrebi dopolnite običajen način segrevanja in 
tako pospešite pripravo jedi – 
vedno s kakovostjo, ki jo pričakujete. 
Prihranite do 50 % časa, ki ga ponavadi 
porabite, in ga namenite stvarem po vaši 
izbiri.

Tehnologija varioSpeed: enostaven pritisk  
na zaslon za dvakrat hitrejšo pripravo jedi.

varioSpeedvarioSpeed

Priprava zamrznjenih jedi v pečici je zdaj
še hitrejša – po zaslugi inovativne funkcije
coolStart. S pomočjo te pametne faze
segrevanja lahko zamrznjeno hrano zdaj
zlahka pripravite hitro in brez predgrevanja –
s čemer prihranite še več časa.
Zapleten algoritem inovativne funkcije
coolStart poskrbi, da ne glede na hitrejšo
pripravo zamrznjene hrane kakovost le-te
pri pripravi ne trpi, prav tako se tudi ohranijo
vse hranilne snovi.

Funkcija coolStart: predgrevanje pečice  
končno ni več potrebno.

coolStart

Ne glede na to, kako pestro postane v notranjosti 
pečice, vam za čiščenje pečice ne bo več
treba uporabljati kemičnih sredstev – le
gumb morate pritisniti in pečica se očisti sama
s funkcijo activeClean®. To stori tako, da notranjost 
segreje na zelo visoko temperaturo – vse ostanke 
spremeni v pepel, ki ga nato preprosto obrišete. Ta 
proces se imenuje piroliza
in je najbolj priročen in učinkovit način
čiščenja celotne notranjosti vaše pečice,
saj so tudi izvlečna vodila posebej
zasnovana tako, da so odporna na
čiščenje s funkcijo activeClean®.

Funkcija activeClean®: najlažji način  
za čiščenje pečice - pustite, da se  
pečica očisti sama.

activeClean®

Siemensove pečice z oblogo ecoClean so  
zelo pametne  – z uporabo nanotehnologije 
razgradijo umazanijo in zmanjšajo neprijetne 
vonjave že ob nastanku. Mikrofina obloga 
iz majcenih keramičnih kroglic deluje kot 
pivnik, ki vpija maščobo in drugo umazanijo. 
In to počne že, ko pričnete s pripravljanjem 
pečenke, mesa na žaru ali peciva. ecoClean 
material se obnovi ob vsakem segrevanju – 
za celotno življenjsko dobo aparata.

Obloge ecoClean:  
za lahkotno čiščenje pečice.

ecoCleanecoClean

Izberite raven, na kateri želite pripraviti jed,
z največjo mero fleksibilnosti. Inovativna
tehnologija inverterskega motorja ventilatorja 
omogoča optimalno porazdelitev toplote  
v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno 
popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne 
glede na raven, na katero jo položite.

Funkcija 4D hotAir: najboljši rezultati  
peke ne glede na izbrano raven pečenja  
ali hkratno peko na več nivojih.

4D hotAir

Enostavno izberite želeno jed in vnesite
težo – cookControl Plus nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je 
primerna za popolno pripravo posamezne 
jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše
rezultate za številne jedi v sklopu
funkcije cookControl.

Funkcija cookControl Plus:  
napredni samodejni programi  
za avtomatsko pripravo jedi.

cookControl
Plus
cookControl
Plus

Še nikoli ni bilo tako enostavno imeti vsega 
pod nadzorom. Večji barvni zaslon, svetlejše 
barve, večji kontrast in boljša ločljivost.  
Zahvaljujoč uporabniku prijazni strukturi  
menija tudi v slovenskem jeziku in enostavnemu 
upravljanju navigacije na dotik, je tudi  
upravljanje pečice postalo  
popolnoma intuitivno.

Zaslon TFT-Touch display Plus:  
za pripravo odličnih jedi.

TFT-
Touchdisplay
Plus

Udobno upravljanje s pečico brez
potiskanja in vlečenja vrat pečice.  
Pameten blažilni mehanizem poskrbi  
za to, da se vrata pečice nežno odpirajo  
in zapirajo.

Mehanizem softMove: za nežno  
odpiranje in zapiranje vrat pečice.
 

softMove

Z rednim dodajanjem vodne pare običajnemu 
načina gretja sedaj še lažje pripravite odlične 
jedi. Vlaga izpari na površini, zato so vaše jedi 
na zunaj hrustljave, znotraj pa ostanejo lepo 
sočne. Na primer pečenke ali kruh.

Funkcija pulseSteam: dodajanje pare  
za hrustljavo skorjico in sočne pečenke.

pulseSteam
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Vgradna pečica/mikrovalovna pečica s parno funkcijo HN678G4S6

 

Vgradna parna pečica HS658GXS6

Home Connect: z aplikacijo Home Connnect lahko nadzirate in spremljate različne 
funkcije vaše pečice od koder koli.
TFT-zaslon na dotik Plus: preprosta uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim 
besedilom in simboli. Uporabniku prijazno upravljanje z menijem omogoča popolnoma 
enostavno nastavitev aparata v skladu z vašimi prehranjevalnimi in kuharskimi 
navadami.
Funkcija pare za hrustljave skorje in sočno meso.
Termometer in senzor za pečenje senzor omogočata natančno pečenje.
Funkcija ecoClean Plus za skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč posebnemu 
premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.
Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtajevanje.
Več nivojska notranja LED osvetlitev, lahko se izklopi.
Vrata pečice z blažilnim mezanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 15
Način čiščenja: parno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 694 n HS658GXS6 kos 2.057,46 2.510,10 1 kos

Skupina artiklov T20

Pečica z vgrajeno mikrovalovno pečico, parno funkcijo in senzorji zagotavlja 
najboljše rezultate.
Home Connect: z aplikacijo Home Connnect lahko nadzirate in spremljate različne 
funkcije vaše pečice od koder koli.
TFT-zaslon na dotik plus: enostavna uporaba po zaslugi upravljalnega gumba
s polnim besedilom in simboli. Uporabniku prijazno upravljanje z menijem omogoča 
popolnoma enostavno nastavitev aparata v skladu z vašimi prehranjevalnimi in 
kuharskimi navadami.
Dodatni načini gretja s paro: regeneracija, pečenje.
Dodatni načini gretja z mikrovalovno pečico: mikrovalovna pečica, kombinirano 
delovanje mikrovalovne pečice in pečice s funkcijo (varioSpeed).
Termometer za pečenje in senzor omogočata natančno pečenje.
Funkcija cookControl Plus za povsem samostojno pečenje. Enostavno izberite želeno 
jed in vnesite težo–cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev,
ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
Funkcija activeClean® za samodeljno čiščenje brez napora. Preprosto pritisnete na 
tipko in ostanki peke, pečenja ali pečenja na žaru pri visokih temperaturah razpadejo v 
pepel, ki ga nato enostavno obrišete z vlažno krpo.
Nosilni pribor in pekači primerni za pirolizo.

Material: inox
Volumen: 67 l
Število načinov pečenja: 15
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 691 n HN678G4S6 kos 2.383,50 2.907,87 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradna parna pečica HS636GDS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
TFT-zaslon na dotik: uporabniku prijazni meni in pregledno upravljanje.
Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtajevanje.
Funkcija pare za hrustljave skorje in sočno meso.
Funkcija CookControl Plus za povsem samostojno pečenje. Preprosto izberite želeno 
jed in vnesite težo–cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je 
primerna za popolno pripravo posamezne jedi.
Termometer za pečenje Plus z večtočkovnim merjenjem: preprosto zanesljivo pečenje.
Notranja LED osvetlitev, ki jo lahko izklopite.
Elektronska ura.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: parno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 693 n HS636GDS1 kos 1.507,77 1.839,48 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 360 n Polni izvlek HZ638D30 SIEMENS, trojni, z blaženjem kos 176,51 215,34 1 kos

 

Vgradna pečica z vgrajeno mikrovalovno pečico HM636GNS1

Dodatni grelni načini: mikrovalovna pečica, kombinirano delovanje mikrovalovne 
pečice in pečice (s funkcijo varioSpeed).
TFT-zaslon na dotik: uporabniku prijazni meni in pregledna navigacija.
Funkcija cookControl Plus: preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl 
Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo 
posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu 
funkcije cookControl.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
Funkcija ecoClean Plus skoraj brez potrebnega čiščenja zahvaljujoč posebnemu 
premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.
4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija 
motorja ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako 
bo vaša jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero 
jo položite.
Funkcija coolStart: predsegrevanje pečice ni več potrebno.
Hitro segrevanje: hitro do zaželene temperature za peko.

Design: inox
Volumen: 67 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: zadnja stran pečice s katalizo

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 686 n HM636GNS1 kos 1.489,70 1.817,43 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradna pečica HB678GBS6

 

Home Connect: z aplikacijo Home Connnect lahko nadzirate in spremljate različne
funkcije vaše pečice od koder koli.
TFT-zaslon na dotik Plus: preprosta uporaba po zaslugi upravljalnega gumba s polnim 
besedilom in simboli. Uporabniku prijazno upravljanje z menijem omogoča popolnoma 
enostavno nastavitev aparata v skladu z vašimi prehranjevalnimi in kuharskimi navadami.
Funkcija activeClean: pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da 
notranjost segreje na zelo visoko temperaturo – vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato 
preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza.
Termometer in senzor za pečenje omogočata natančno pečenje.
Funkcija cookControl Plus za povsem samostojno pečenje. Preprosto izberite želeno 
jed in vnesite težo–cookControl Plus nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je 
primerna za popolno pripravo posamezne jedi.
Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja 
ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša
jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 15
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 808 n HB678GBS6 kos 1.396,01 1.703,13 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 361 n Polni izvlek HZ638370 SIEMENS, trojni kos 176,51 215,34 1 kos

Vgradna pečica s parno funkcijo HR675GBS1

 

Funkcija dovajanja pare: za idealno pripravo različnih jedi.
Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše 
rezultate pri številnih jedeh.
Hitro do zaželene temperature za peko: hitro segrevanje pečice.
Funkcija coolStart: predsegrevanje pečice ni več potrebno.
Funkcija activeClean®: pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da 
notranjost segreje na zelo visoko temperaturo – vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato 
preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza in je najbolj priročen in učinkovit način 
čiščenja celotne notranjosti vaše pečice, saj so tudi izvlečna vodila posebej zasnovana 
tako, da so odporna na čiščenje s funkcijo activeClean®.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.
Dodatni načini gretja s paro: regeneracija, pečenje.
Notranje vrata pečice so iz stekla za lažje čiščenje.
Otroška varnostna ključavnica.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 618 n HR675GBS1 kos 1.242,35 1.515,67 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 361 n Polni izvlek HZ638370 SIEMENS, trojni kos 176,51 215,34 1 kos
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Vgradna pečica HB676GBS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše 
rezultate pri številnih jedeh.
Funkcija activeClean: pečica se očisti sama s funkcijo activeClean®. To stori tako, da 
notranjost segreje na zelo visoko temperaturo–vse ostanke spremeni v pepel, ki ga nato 
preprosto obrišete. Ta proces se imenuje piroliza.
TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.
Elektronska nastavitev s priporočenimi nastavitvami.
Kontrola temperature.
Kontrola segrevanja.
Halogenska notranja osvetlitev.
Notranja vrata pečice so iz stekla za lažje čiščenje z nižjo temperaturo.
Ročaj pečice iz masivnega inoxa.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 617 n HB676GBS1 kos 1.029,26 1.255,70 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 361 n Polni izvlek HZ638370 SIEMENS, trojni kos 176,51 215,34 1 kos

 

Vgradna pečica HB633GBS1 / HB673GBS1

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja 
ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša
jed vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.
TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.
Elektronska nastavitev s priporočljivimi nastavitvami.
Kontrola temperature.
Kontrola segrevanja.
Halogenska notranja osvetlitev.
Notranja vrata pečice iz stekla, za lažje čiščenje.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 10

Št. artikla Tip Način čiščenja EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 615 n HB633GBS1  kos 825,60 1.007,23 1 kos

112 557 616 n HB673GBS1 pirolitično samodejno čiščenje kos 952,83 1.162,45 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 361 n Polni izvlek HZ638370 SIEMENS, trojni kos 176,51 215,34 1 kos

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos
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Vgradna pečica HB634GBS1

 

Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
4D-vroči zrak: izberite raven, na kateri želite pripraviti jed Inovativna tehnologija motorja 
ventilatorja omogoča optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed 
vedno popolna in točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.
Hitro do zaželene temperature za peko: hitro segrevanje.
TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: zadnja stran pečice s katalizo

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 813 n HB634GBS1 kos 978,39 1.193,64 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos

Vgradna pečica HB517ABS0

 

Funkcija cookControl: 10 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne 
jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije 
cookControl.
Hitro segrevanje: hitro do zaželene temperature za peko.
3D-vroči zrak: optimalni rezultati pečenja, tudi za 3 pladnje na 1-krat zahvaljujoč 
inovativni razporeditvi toplote.
Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.
LCD-zaslon, bel.
Sistem lightControl: z enim pritiskom na gumb so vam v trenutku na voljo vse funkcije 
aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s smiselno, 
horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. Osvetlitev 
tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar dejavne.
intuitivno upravljanje zahvaljujoč osvetljenem gumbu za upravljanje.
Halogenska notranja osvetlitev.
Notranja vrata pečice so iz stekla za lažje čiščenje.
S hlajenjem.

Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 7

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 865 n HB517ABS0 kos 691,45 843,57 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos
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Vgradna pečica HB510ABR0

 

Število programov: 5
Programi: 3D-vroči zrak, zgornje/spodnje gretje, krožni sistem za žar, velikopovršinski 
žar, blagi vroči zrak.
Spustna vrata pečice.
Notranja halogenska osvetlitev.
Notranja vrata iz stekla, za lažje čiščenje.

Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 5

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 889 n HB510ABR0 kos 543,41 662,96 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos

Vgradni štedilnik HE578ABS1

 

Funkcija cookControl: 30 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne 
jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije 
cookControl.
Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.
Bel LCD-zaslon s prikazom temperature.
Vgreznjen vrtljivi gumb za lažje vzdrževanje in optično eleganco.
Halogenska notranja osvetlitev.
Notranja vrata pečice iz stekla, za lažje čiščenje.
Otroška varnostna ključavnica. Vrata pečice se zaklenejo.

Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 9
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje
Primerno za: kuhalne plošče EY601CXB1E/EY645CXB1E; 

EI601CFB1E/EI645CRF1E; EF601HN17/EF645HN17

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 495 n HE578ABS1 kos 1.072,08 1.307,94 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos
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Vgradni štedilnik HE517ABS1 / HE517BBS1

Funkcija cookControl: 10 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne 
jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije 
cookControl.
Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.
LCD-zaslon, bel.
Vgreznjen vrtljivi gumb za lažje vzdrževanje in optično eleganco.
Notranja halogenska osvetlitev.
Notranja vrata iz stekla, za lažje čiščenje.
Otroška varnostna ključavnica.

Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 7
Primerno za: kuhalne plošče EY601CXB1E/EY645CXB1E; 

EI601CFB1E/EI645CRF1E; EF601HN17/EF645HN17

Št. artikla Tip Izvedba EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 471 n HE517ABS1 spustna kos 631,49 770,42 1 kos

112 557 490 n HE517BBS1 izvlečni voziček kos 745,78 909,85 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos

Indukcijska plošča z upravljanjem na štedilniku EY601CXB1E / EY645CXB1E

 

Prilagodljivo kuhanje z inovativnim varioInduktion kuhališčem (na kuhalni coni 
varioInduction lahko postavite posodo kamorkoli na cono) in 2 klasičnima kuhalnima 
conama.
Funkcija powerBoost nudi še večjo moč za pospešitev procesa kuhanja. 
Do 50% več moči za hitrejše segrevanje.
Kombinacija upravljanja kuhalne plošče z upravljavljanjem na štedilniku in zaslonom na 
dotik.
Inovativna indukcijska tehnologija poskrbi za hitro, čisto in varno kuhanje.
Digitalno upravljanje z natančnimi prikazi segrevanja s 17 nastavitvami stopenj moči za 
vsako kuhalno cono posebej.
Dvostopenjski prikaz gretja na kuhalno cono.

Kuhalne cone: 1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200; 1 x Ø 400 x 240 ali 
 2 x Ø 200 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE578ABS1; HE517ABS1; 

HE517BBS1

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 320 n EY601CXB1E 56 x 560 x 500 56 x 572 x 512 utopna vgradnja kos 775,76 946,43 1 kos

112 557 321 n EY645CXB1E 55 x 560 x 490 55 x 583 x 513 okvir iz inoxa kos 775,76 946,43 1 kos

Skupina artiklov T20
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Indukcijska plošča z upravljanjem na štedilniku EI601CFB1E / EI645CFB1E

Funkcija powerBoost nudi še večjo moč za pospešitev procesa kuhanja. 
Do 50% več moči za hitrejše segrevanje.
Kombinacija upravljanja na štedilniku in z zaslonom na dotik:
preprosto upravljanje kuhalne plošče na štedilniku in dodatnim upravljanjem na kuhalni 
plošči z zaslonom na dotik.
Kuhalna plošča se lahko uporablja le s primernim vgradnim štedilnikom (HE).
Prostor za velike pekače zahvaljujoč ovalni coni, ki se jo lahko dodatno vključi.
Inovativna indukcijska tehnologija poskrbi za hitro, čisto in varno kuhanje.
Dvostopenjski prikaz gretja na kuhalno cono.
Digitalno upravljanje z natančnimi prikazi segrevanja s 17 nastavitvami stopenj moči za 
vsako kuhalno cono posebej.

Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 280 x 180; 1 x Ø 145; 1 x Ø 210 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE578ABS1; HE517ABS1; 

HE517BBS1

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 186 n EI601CFB1E 56 x 560 - 576 x 500 56 x 572 x 512 utopna vgradnja kos 674,58 822,99 1 kos

112 557 187 n EI645CFB1E 55 x 560 x 490 55 x 583 x 513 okvir iz inoxa kos 639,73 780,47 1 kos

Skupina artiklov T20

 

Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EF601HN17 / EF645HN17

Digitalno upravljanje z natančnimi prikazi segrevanja, s 17 nastavitvami stopenj moči 
za vsako kuhalno cono posebej.
Kombinacija upravljanja na štedilniku in z zaslonom na dotik:
preprosto upravljanje kuhalne plošče na štedilniku in dodatnim upravljanjem na kuhalni 
plošči z zaslonom na dotik.
Otroška varnostna ključavnica. 
S ključavnico lahko zaklenemo vsa kuhališča in s tem preprečimo nezaželjeni vklop 
kuhališča.

Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/145; 1 x Ø 145 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE578ABS1; HE517ABS1; 

HE517BBS1

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 172 n EF601HN17 45 x 560 x 500 45 x 572 x 512 utopna vgradnja kos 316,69 386,36 1 kos

112 557 173 n EF645HN17 43 x 560 x 490 43 x 583 x 513 okvir iz inoxa kos 316,69 386,36 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradni štedilnik HE517ABS0

Funkcija cookControl: 10 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. 
Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.
Granitni sijajni emajl: visoko kakovostni premaz za lažje čiščenje.
LCD-zaslon, bel.
Vgreznjen vrtljivi gumb za lažje vzdrževanje in optično eleganco.
Kontrola segrevanja.
Notranja halogenska osvetlitev.
Notranja vrata iz stekla, za lažje čiščenje.
Ročaj pečice iz masivnega inoxa.
S hlajenjem.

Vgradna mera V x Š x G: 595 x 560 x 550 mm
Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 7
Primerno za: kuhalne plošče EA645GMA1E; EA645GN17; EA645GE17

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 463 n HE517ABS0 kos 631,49 770,42 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos

 

Vgradni štedilnik HE510ABR0

Število programov: 5
Programi: 3D-vroči zrak, zgornje/spodnje gretje, krožni sistem za žar, velikopovršinski žar, 
blagi vroči zrak.
Spustna vrata pečice.
Notranja halogenska osvetlitev.
Notranja vrata pečice so iz stekla, za lažje čiščenje.
Ročaj pečice iz masivnega inoxa.
S hlajenjem.

Vgradna mera V x Š x G: 595 x 560 x 550 mm
Razred energetske učinkovitosti: A
Design: črn, inox
Volumen: 71 l
Število načinov pečenja: 5
Primerno za: kuhalne plošče EA645GMA1E; EA645GN17; EA645GE17

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 422 n HE510ABR0 kos 491,87 600,08 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 362 n Polni izvlek HZ638300 SIEMENS, trojni kos 148,08 180,66 1 kos
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Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EA645GMA1E

 

Moderna kombinirana cona za steklokeramična kuhališča, ki omogoča več izbire 
načinov kuhanja.
Veliko prostora za velike ponve, lonce in pekače, zahvaljujoč 21 cm veliki dvokrožni 
kuhalni coni in dodatno nastavljivi ovalni coni.
4 kuhališča highSpeed, od tega 1 kombinirano kuhališče.

Vgradna mera V x Š x G: 43 x 560 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G: 43 x 583 x 513 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Kuhalne cone: 1 x Ø 145; 1 x Ø 180 x 270/370; 1 x Ø 210/120; 
 1 x Ø 145 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE517ABS0; HE510ABR0

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 158 n EA645GMA1E kos 316,69 386,36 1 kos

Skupina artiklov T20

Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EA645GN17

 

Veliko prostora za velike ponve, lonce in pekače, zahvaljujoč 21 cm veliki dvokrožni 
kuhalni coni in dodatno nastavljivi ovalni coni.
Funkcija symControl: pri štedilnikih s funkcijo symControl je upravljalni vrtljivi gumb za 
pečico postavljen v sredino nadzorne plošče; upravljalni gumbi za kuhalne cone pa so 
razporejeni na levo in desno stran plošče.

Vgradna mera V x Š x G: 43 x 560 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G: 43 x 583 x 513 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/145; 
 1 x Ø 145 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE517ABS0; HE510ABR0

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 152 n EA645GN17 kos 256,72 313,20 1 kos

Skupina artiklov T20
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Steklokeramična plošča z upravljanjem na štedilniku EA645GE17

Število kuhališč: 4
Kuhališča: 1 kuhališče Ø 21 cm, 1 kuhališče Ø 18 cm, 2 kuhališča Ø 14,5 cm

Vgradna mera Š x G: 560 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G: 43 x 583 x 513 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Kuhalne cone: 2 x Ø 145, 1 x Ø 180, 1 x Ø 210 mm
Primerno za: vgradne štedilnike HE517ABS0; HE510ABR0

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 151 n EA645GE17 kos 226,74 276,62 1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna kompaktna parna pečica CS658GRS6

 

Home Connect: z aplikacijo Home Connnect lahko različne funkcije vaše pečice 
nadzirate in spremljate od koder koli.
Termometer za praženje in senzor za pečenje: temometer in senzor uravnavata 
samodejno temperaturo za primerno praženje in pečenje jedi.
Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtajevanje.
Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše 
rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo–cookControl 
nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo 
posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu 
funkcije cookControl.
Funkcija pare za hrustljave skorje in sočno meso.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
Funkcija ecoClean Plus: skoraj brez potrebnega čiščenja pečice zahvaljujoč 
posebnemu premazu na zadnji steni, ki samodejno absorbira umazanijo.
Notranja LED-osvetlitev, lahko se izklopi.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 47 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: parno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 684 n CS658GRS6 kos 1.808,25 2.206,06 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradna mikrovalovna pečica s funkcijo pare CP565AGS0

 

Funkcija cookControl: 30 avtomatskih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. 
Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.
Upravljalna zasnova lightControl: z enim samim pritiskom na gumb so vam v trenutku 
na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s 
smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. 
Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar 
dejavne.
Funkcija mikrovalov se lahko kombinira z vsemi načini gretja in s funkcijo pare.

Vgradna mera V x Š x G: 452 x 560 x 550 mm
Število stopenj: 5 (največ 1000 W)
Design: črn, inox
Volumen: 36 l
Število načinov pečenja: 5
Temperaturno območje: 40-230 °C
Način čiščenja: zadnja stran s katalizo
Pribor: 1 x  rešetka, 1 x steklena ponev, 1 x posoda za paro

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 671 n CP565AGS0 kos 1.500,94 1.831,15 1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna kompaktna parna pečica CS636GBS1

 

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše 
rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl 
nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo 
posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu 
funkcije cookControl.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
Dodatni načini gretja s paro: parno kuhanje, regeneracija, pečenje, odtaljevanje.
Hitro segrevanje: program za hitro segrevanje poskrbi, da se pečica zelo hitro segreje in 
pri tem ne porabi veliko energije. Pečica se tako segreje le v pičlih 5 minutah do 175 °C 
(pri načinu gretja 3D-vroči zrak).
Upravljalna zasnova lightControl: z enim samim pritiskom na gumb so vam v trenutku 
na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega, pogrezljivega vrtljivega gumba in s 
smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami, prav tako hitro in spretno pridete do cilja. 
Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar 
dejavne.
Notranja LED osvetlitev, lahko se izklopi.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 47 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: parno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 683 n CS636GBS1 kos 1.386,63 1.691,69 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 359 n Polni izvlek HZ638D18 SIEMENS, enojni kos 58,56 71,44 1 kos



16 www.schachermayer.si| Gospodinjski aparati 2018

 

Vgradna kompaktna parna pečica CD634GBS1

 

Vgradna kompaktna pečica CB674GBS1

Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše 
rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl 
nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo 
posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu 
funkcije cookControl.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
Notranje halogenske luči za natančno osvetlitev.
Parna funkcija: za preprosto, zdravo in slastno pripravo jedi.

Vgradna mera V x Š x G: 450 x 560 x 550 mm
Design: inox
Volumen: 38 l
Število načinov pečenja: 4
Način čiščenja: parno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 720 n CD634GBS1 kos 1.113,05 1.357,92 1 kos

Skupina artiklov T20

Najboljši rezultati pri pečenju, neodvisno od izbire ravni v pečici: 4D-vroči zrak. Izberite 
raven, na kateri želite pripraviti jed. Inovativna tehnologija motorja ventilatorja omogoča 
optimalno porazdelitev toplote v notranjosti pečice. Tako bo vaša jed vedno popolna in 
točno taka, kot ste si želeli, ne glede na raven, na katero jo položite.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.
LightControl upravljani koncept - za lažje upravljanje aparata. Z enim pritiskom na 
gumb so vam v trenutku na voljo vse funkcije aparata. S pomočjo osrednjega,
pogrezljivega vrtljivega gumba in s smiselno, horizontalno razporejenimi tipkami,
prav tako hitro in spretno pridete do cilja. Osvetlitev tipk in beli del prikazovalnika
vam skupaj pokažeta, katere funkcije so pravkar dejavne.
Z info tipko.
Funkcija ActiveClean: preprosto pritisnete na tipko in ostanki peke, pečenja ali
pečenja na žaru pri visokih temperaturah razpadejo v pepel, ki ga nato enostavno 
obrišete z vlažno krpo.
Program coolStart: s pomočjo te pametne faze segrevanja lahko zdaj zamrznjeno 
hrano zlahka pripravite hitro in brez predgrevanja.
Notranje vrata iz stekla, za lažje čiščenje.

Razred energetske učinkovitosti: A+
Design: inox
Volumen: 47 l
Število načinov pečenja: 13
Način čiščenja: pirolitično samodejno čiščenje

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 678 n CB674GBS1 kos 1.032,49 1.259,64 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 358 n Teleskopski izvlek HZ638178 SIEMENS, enojni kos 62,74 76,54 1 kos
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Vgradna mikrovalovna pečica CF634AGS1

 

 

Vgradni kavni aparat CT636LES1

Sistem sensoFlow: zagotavlja popolno aromo, za katero poskrbi optimalna 
temperatura kuhanja.
Funkcija aromaDouble Shot: posebno močna in manj grenka kava zahvaljujoč 
dvojnemu postopku mletja in priprave kave s pritiskom 19 barov.
Sistem coffeeSensor: omogoča, da se mlinček za kavo samodejno prilagodi na vrsto 
kavnih zrnc in zmelje željeno količino kave.
Funkcija oneTouch DoubleCup: vse kavne ali mlečne specialitete s pritiskom na le en 
gumb - tudi dve skodelici istočasno.
Funkcija autoMilk Clean: popolnoma avtomatsko čiščenje s paro po vsaki pripravi 
napitka, nič več vsakodnevnega čiščenja sistema za mleko.
Individualno nastavljiva temperatura napitka: nastavljiva temperatura za kavo 
(3 stopnje), nastavljiva temperatura za vročo vodo (4 stopnje).
Primeren za vodni filter Intenza BRITA: zmanjša prisotnost vodnega kamna v vodi, 
ki filtrira snovi, ki vplivajo na vonj in okus vode.
Funkcija myCoffee: shranjevanje 8 priljubljenih napitkov - pod individualna imena 
lahko shranite svoj priljubljeni napitek z vsemi pripadajočimi nastavitvami.
Funkcija individualCup Volume: količine v skodelici so posamično prilagodljive, 
tako da se vaša skodelica napolni le toliko, kot sami želite.
Po višini nastavljiv iztek za kavo in penilec mleka: primerno tudi za 15 cm visoke 
skodelice za Latte Macchiato.
Snemljiv rezervoar za vodo za lažjo polnitev (prostornina 2,4 l).
Opozorilo, da bo rezervoar za vodo ali posoda za kavo kmalu prazna.
Prilagodljiva uporaba mleka: odločite se sami, ali želite imeti mleko v posodi za mleko, 
ki jo dobite poleg aparata ali boste uporabljali mleko iz tetrapaka.
Kratka navodila za uporabo vedno pri roki v notranjosti aparata.
silentCeram Drive: kakovosten neslišni keramičen mlinček.

Design: inox
Funkcije: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffe 

Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, mlečna kava

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 001 n CT636LES1 kos 2.061,20 2.514,66 1 kos

Skupina artiklov T20

Funkcija cookControl: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše rezultate 
pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne jedi. 
Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije cookControl.
TFT-zaslon: ne glede na to iz katere smeri gledate na zaslon, je ekran vedno dobro čitljiv.
Vatna moč: močna in hitra zahvaljujoč 900 vatom.
Notranje LED-luči za idealno in varčno osvetlitev.
Vrata pečice z blažilnim mehanizmom softMove za nežno odpiranje in zapiranje vrat.

Vgradna mera V x Š x G: 450 x 560 x 550 mm
Število stopenj: 5 (največ 900 W)
Design: inox
Volumen: 36 l

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 225 n CF634AGS1 kos 1.015,43 1.238,82 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradna mikrovalovna pečica BF634LGS1 / BF634RGS1

 

 

Vgradna mikrovalovna pečica BE555LMS0

Mikrovalovno pečico lahko vgradite v zgornjo ali visoko omaro.
Vrata, ki se stransko odpirajo so idealna za vgradnjo v visoke omare.
Funkcija cookControl Plus: priporočene tovarniške nastavitve zagotavljajo najboljše 
rezultate pri številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl 
nemudoma poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo 
posamezne jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu 
funkcije cookControl.
TFT-zaslon: uporabniku prijazni meni in pregledno upravljanje. Ne glede na to iz katere 
smeri gledate, so vse različice zaslonov vedno dobro čitljive.
5 mikrovalovnih stopenj (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W).

Vgradna mera V x Š x G: 382 x 560 x 300 mm
Število stopenj: 5 (največ 900 W)
Design: inox
Volumen: 21 l

Št. artikla Tip Namestitev tečajev EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 221 n BF634LGS1 levo kos 696,69 849,96 1 kos

112 556 223 n BF634RGS1 desno kos 696,69 849,96 1 kos

Skupina artiklov T20

Mikrovalovno pečico lahko vgradite v zgornjo ali visoko omaro.
Funkcija cookControl: 8 samodejnih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne 
jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije 
cookControl.
Vrata, ki se stransko odpirajo so idealna za vgradnjo v visoke omare.
4 programi odtaljevanja in 3 programi pečenja v mikrovalovnem načinu, 1 program za 
kombinirani način.

Vgradna mera V x Š x G: 382 x 560 x 550 mm
Število stopenj: 5 (največ 900 W; vključno z žarom)
Design: črn, inox
Volumen: 25 l

Št. artikla Tip Namestitev tečajev EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 231 n BE555LMS0 levo kos 436,40 532,41 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradna mikrovalovna pečica BF525LMS0

 

Grelni predal BI630DNS1

Mikrovalovno pečico lahko vgradite v visoko omaro.
Funkcija cookControl: 7 samodejnih programov zagotavljajo najboljše rezultate pri 
številnih jedeh. Preprosto izberite želeno jed in vnesite težo – cookControl nemudoma 
poskrbi za priporočeno nastavitev, ki je primerna za popolno pripravo posamezne 
jedi. Tako zanesljivo dosežete najboljše rezultate za številne jedi v sklopu funkcije 
cookControl.
Vrata, ki se stransko odpirajo so idealna za vgradnjo v visoke omare.
4 programi odtaljevanja in 3 programi pečenja v mikrovalovnem načinu.

Vgradna mera V x Š x G: 365 x 560 x 300 mm
Število stopenj: 5 (največ 800 W)
Design: črn, inox
Volumen: 20 l

Št. artikla Tip Namestitev tečajev EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 232 n BF525LMS0 levo kos 396,50 483,73 1 kos

Skupina artiklov T20

Grelni predal brez ročaja z lahkim odpiranjem na pritisk, s pomočjo funkcije Push-/Pull.
5 načinov/namenov gretja: vzhajanje testa, odtajevanje zamrznjene hrane, ohranjanje 
toplote za pripravljene jedi, gretje servirne posode, blago dušenje.
Segrevanje preko plošče iz kronskega stekla.
Za največ 192 ekspresso skodelic.
Za največ 40 krožnikov (25 cm).
Teleskopski izvlek.
Vrata ostanejo na zunanji strani hladna.

Vgradna mera V x Š x G: 290 x 560-568 x 550 mm
Design: črn
Volumen: 52 l
Število načinov pečenja: 5
Temperaturno območje: 30-80 °C

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 902 n BI630DNS1 kos 541,54 660,68 1 kos

Skupina artiklov T20
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Grelni predal BI630CNS1

 

 

Predal za pribor BI630ENS1

Lahko odpiranje grelnega predala brez ročajev, s pomočjo funkcije Push-/Pull.
Grelni predal lahko tudi vgradimo ločeno ali kombiniramo s klasičnimi pečicami ali 45 cm 
kompaktnimi aparati.
5 načinov/namenov gretja: vzhajanje testa, odtajevanje zamrznjene hrane, ohranjanje 
toplote za pripravljene jedi, gretje servirne posode, blago dušenje.
Teleskopski izvlek.
Segrevanje preko plošče iz kronskega stekla.
Predal je namenjen za največ 64 ekspresso skodelic ali za največ 12 krožnikov (26 cm).

Vgradna mera V x Š x G: 140 x 560-568 x 550 mm
Design: črn
Volumen: 20 l
Število načinov pečenja: 5
Temperaturno območje: 30-80 °C

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 900 n BI630CNS1 kos 491,87 600,08 1 kos

Skupina artiklov T20

Predal za pribor brez ročaja z lahkim odpiranjem na pritisk s pomočjo funkcije Push-/Pull.
Predal za pribor lahko vgradite posebej, v kombinaciji s klasično pečico ali 
45 cm kompaktnim aparatom.
Za shranjevanje pribora.
Predal lahko obremenimo do 15 kg.
Za največ 64 ekspresso skodelic.
Za največ 14 krožnikov (26 cm).
Teleskopski izvlek.

Vgradna mera V x Š x G: 140 x 560-568 x 550 mm
Design: črn
Volumen: 20 l

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 903 n BI630ENS1 kos 275,46 336,06 1 kos

Skupina artiklov T20
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Kuhalne plošče in kuhalne površine Siemens se prilegajo v vsako kuhinjo.

Siemens ponuja neverjetne možnosti pri načrtovanju kuhinj. Ne glede na to, ali 

načrtujete kuhanje s plinom ali elektriko, če želite namestiti z vsemi funkcijami 

opremljen kuhinjski otok ali le majhen priročen kuhinjski kotiček, vam Siemens  

ponuja kuhalne plošče in kuhalne površine, ki so točno prilagojene vašim potrebam.

Kuhalne plošče in kuhalne površine Siemens so na voljo v različnih velikostih.  

Izbira kuhalne plošče je odvisna od razpoložljivega prostora v vaši kuhinji,  

števila ljudi v gospodinjstvu in vaših osebnih navad pri kuhanju. Bodite pozorni  

tudi na to, da je od velikosti kuhalne plošče odvisna tudi velikost kuhinjske nape  

nad vašo kuhalno površino.
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Kuhalne plošče.

Pri namestitvi indukcijske kuhalne plošče 
lahko izbirate med paleto različnih možnosti – 
lahko se odločite za kuhalno ploščo 
z brušenim robom in stranskima letvicama, za 
kuhalno ploščo s klasičnim ploščatim okras-
nim okvirjem ali za kuhalno ploščo brez okvir-
ja, primerno za plosko vgradnjo. Vsak od njih 
navdušuje s svojim dizajnom.

Okvirji kuhalnih plošč:  
dizajn, ki navdušuje.

Funkcija powerMove vam omogoča, da vašo 

kuhalno ploščo ločite na tri različna območja 

segrevanja. Od pečenja na najvišji temperaturi v pred-

njem delu do ohranjanja toplote jedi v 

zadnjem delu. Posamezna kuhališča se sprožijo 

samodejno, ko na njih položite posodo.

Funkcija powerMove:  
ločevanje kuhalnih con.

Kuhalne plošče flexInduction so inovativen koncept, 

ki vam omogoča povsem nov način kuhanja in v 

vašo kuhinjo prinaša večjo fleksibilnost. Siemensove 

kuhalne plošče flexInduction imajo po dve kuhališči, 

ki ju lahko uporabljate ločeno ali pa s tipko  

Connect preprosto združite v veliko pravokotno  

kuhališče. Bodisi velik lonec, podolgovat

pekač za ribe ali več manjših loncev in ponev – na 

fleksibilni površini indukcijskega kuhališča  

bo prostor za vsako posodo.

Kuhalne plošče flexInduction:  
za kuhanje brez omejitev.

flexInduction

S preizkušeno tehnologijo touchSlider
Plus se temperatura kuhalne cone prilagodi  
z neposrednim dotikom ali s potegom  
po številčnici. Siemens je tehnologijo 
touchSlider še dodatno izpopolnil. Zdaj je 
poleg izredne natančnosti, intuitivne in 
enostavne uporabe opremljena tudi z novimi 
inovativnimi funkcijami, kot so quickStart 
in reStart ali z zaslonom za prikaz porabe 
energije.

Tehnologija touchSlider: 
za udobno upravljanje kuhalne plošče.

touchSlider

Ko vklopite kuhalno ploščo, funkcija
quickStart avtomatsko opredeli in izbere
kuhalno površino, kamor ste postavili
lonec. Vse kar morate storiti je, da
prilagodite nastavitev temperature.  
In kuhanje se začne.

Funkcija quickStart:  
hitro in enostavno.
 

quickStartquickStart

Če se kuhalna plošča avtomatsko izklopi,
npr. zaradi polite tekočine na uporabniškem
vmesniku, vam nova funkcija reStart
omogoča, da se s preprostim pritiskom
gumba za vklop vrnete na izbrane
nastavitve, že štiri sekunde po izklopu
kuhalne plošče.

Funkcija reStart:  
za hitro povrnitev na izbrane nastavitve.

reStartreStart

Zaslon za prikaz porabe energije vamomogoča 
pregled nad porabljeno energijo od začetka  
kuhe pa do trenutka, ko ste izključili kuhalno 
ploščo. Te informacije vam bodo pomagale,
da boste pridobili bolj energijsko učinkovite 
kuhalne navade, kot npr. kuhanje s pokrovko  
ali čimbolj enakomerno vzdrževanje  
temperaturnih nastavitev med kuho.

Zaslon za prikaz porabe energije: 
informacije za varčno kuho.

Nekateri modeli indukcijskih plošč imajo 
funkcijo Booster. Ta omogoča, da kuhališče 
za določen čas preklopite na večjo priklopno 
moč npr. z 2200 W na 3000 W. Na ta način je 
kuhanje hitrejše in prihranek časa še večji.

Funkcija Booster: 
hitrejše kuhanje. 

Enostavno izberite želen program za peko,  
počakajte na pisk, v pekač kapnite nekaj 
kapljic olja in začnite peči pri ravno pravšnji 
temperaturi. Senzor za peko fryingSensor 
stalno nadzorujetemperaturo, zato vam nikoli 
več ne bo treba skrbeti in preverjati, ali 
se je jed prismodila.  
Izbirate lahko med štirimi temperaturnimi  
nastavitvami in devetimi popolnoma
avtomatskimi programi peke.

Senzor za peko fryingSensor:  
ko se nič več ne prismodi.

fryingSensor

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela.
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Utopna vgradnja.

Kuhalno ploščo se harmonično vključuje v kamnite ali 
granitne delovne pulte in je enostavna za čiščenje. 
Vgradnja v druge delovne pulte je možna v povezavi  
z dodatnim priborom.

Okvir iz inoxa. 

Sodoben dizajn s ploščatim okrasnim okvirjem  
iz nerjavečega jekla, ki omogoča namestitev  
v obstoječi izrez na pultu.

Faseta.

Zaobljen rob z okrasnim okvirjem iz nerjavečega jekla 
ob straneh daje plošči eleganten pridih, skupaj s faseto 
na sprednjem delu plošče.

Rob lahko krasi tudi samo faseta, kjer je celotni rob 
brušen pod kotom.

Okvirji kuhalnih plošč:  
dizajn, ki navdušuje.

Funkcija reStart:  
za hitro povrnitev na izbrane nastavitve.

Funkcija Booster: 
hitrejše kuhanje. 

Način vgradnje kuhalne plošče.
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Indukcijska plošča z vgrajeno napo EX801LX34E / EX845LX34E / EX875LX34E

Indukcijska plošča z vgrajeno napo ED801FS11E / ED845FS11E / ED875FS11E

Senzor pečenja Plus s 5 temperaturnimi stopnjami. 
Pečenje z vgrajenim senzorjem za vse Flex cone.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 690 m³/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 54 kWh
Kuhalne cone: 2 x 400 x 240 mm

Št. artikla Tip Zunanje mere mm Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 332 n EX801LX34E 792 (Š) x 512 (G) utopna vgradnja kos 2.904,42 3.543,39 1 kos

112 557 333 n EX845LX34E 795 (Š) x 517 (G) okvir iz inoxa kos 2.960,64 3.611,98 1 kos

112 557 334 n EX875LX34E 812 (Š) x 520 (G) faseta kos 2.960,64 3.611,98 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 012 n Modul za odvajanje zraka HZ381400 SIEMENS kos 76,97 93,90 1 kos

112 556 013 n Modul za recirkulacijo zraka HZ381500 SIEMENS kos 332,94 406,19 1 kos

Zahvaljujoč senzorskem upravljanju touchSlider (senzorski drsniki za vsa kuhališča) 
je nastavljanje temperature izredno preprosto. Temperaturo lahko določimo z direktnim 
dotikom ali jo poiščemo na upravljalni lestvici.
Funkcija powerMove vam omogoča, da vašo kuhalno ploščo ločite na tri različna 
območja segrevanja. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, ko na njih položite 
posodo.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 698 m³/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 50,8 kWh
Kuhalne cone: 2 x Ø 210, 1 x Ø 145, 1 x Ø 180 mm

Št. artikla Tip Zunanje mere mm Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 024 n ED801FS11E 792 (Š) x 512 (G) utopna vgradnja kos 2.332,92 2.846,16 1 kos

112 557 025 n ED845FS11E 795 (Š) x 517 (G) okvir iz inoxa kos 2.332,92 2.846,16 1 kos

112 557 026 n ED875FS11E 812 (Š) x 520 (G) faseta kos 2.332,92 2.846,16 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 012 n Modul za odvajanje zraka HZ381400 SIEMENS kos 76,97 93,90 1 kos

112 556 013 n Modul za recirkulacijo zraka HZ381500 SIEMENS kos 332,94 406,19 1 kos
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Steklokeramična plošča z vgrajeno napo ET845FM11E

 

Samostojna indukcijska plošča EX801LYC1E / EX845LYC1E / EX875LYC1E

 

Samostojna indukcijska plošča EX901LXCw1E / EX975LXC1E

Moderna kombinirana cona za steklokeramična kuhališča, ki omogoča več izbire 
načinov kuhanja.
Zahvaljujoč senzorskem upravljanju touchSlider (senzorski drsniki za vsa kuhališča) 
je nastavljanje temperature izredno preprosto. Temperaturo lahko določimo z direktnim 
dotikom ali jo poiščemo na upravljalni lestvici.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Zunanje mere Š x G: 795 x 517 mm
Vgradna mera Š x G: 780 x 500 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Pretok zraka: 698 m³/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 50,8 kWh
Kuhalne cone: 1 x Ø 210, 2 x Ø 145, 1 x Ø 120, 180, 270, 370 mm

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 027 n ET845FM11E kos 1.915,64 2.337,08 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 012 n Modul za odvajanje zraka HZ381400 SIEMENS kos 76,97 93,90 1 kos

112 556 013 n Modul za recirkulacijo zraka HZ381500 SIEMENS kos 332,94 406,19 1 kos

Senzor za pečenje Plus: za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru 
s 5 stopnjami moči. Avtomatsko nadzira postopek praženja.
Funkcija PowerMove Plus: vam omogoča, da vašo kuhalno ploščo ločite na tri 
različna območja segrevanja. Od pečenja na najvišji temperaturi v prednjem delu do 
ohranjanja toplote jedi v zadnjem delu. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, 
ko na njih položite posodo.

Kuhalne cone: 1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200; 1 x Ø 300 x 240;
 1 x Ø 400 x 240 ali 2 x Ø 200;
 

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 317 n EX901LXC1E 56 x 880-896 x 500 56 x 892 x 512 utopna vgradnja kos 1.263,52 1.541,49 1 kos

112 557 319 n EX975LXC1E 51 x 880 x 490 51 x 912 x 520 faseta kos 1.263,52 1.541,49 1 kos

Skupina artiklov T20

Funkcija varioInduction Plus: po zaslugi tehnologije varioInduction Plus, vaša kuhalna 
plošča točno ve, kako velika je vaša posoda. Kuhalne cone prilagodi na vso posodo do 
premera 30 cm.

Senzor za pečenje Plus: za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 
5 stopnjami moči. Avtomatsko nadzira postopek praženja.

Kuhalne cone: 1 x Ø 400 x 230 ali 2 x Ø 200; 1 x Ø 400 x 230 ali 
 2 x Ø 200 mm
 

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 309 n EX801LYC1E 56 x 780-796 x 500 56 x 792 x 512 utopna vgradnja kos 1.126,18 1.373,94 1 kos

112 557 311 n EX845LYC1E 55 x 780 x 500 55 x 795 x 517 okvir iz inoxa kos 1.126,18 1.373,94 1 kos

112 557 314 n EX875LYC1E 51 x 750-780 x 490 51 x 812 x 520 faseta kos 1.126,18 1.373,94 1 kos

Skupina artiklov T20
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Samostojna indukcijska plošča EX601LXC1E / EX645LXC1E / EX675LXC1E

 

Slika: EX 675LXC1E

 

Samostojna indukcijska plošča EH601FFB1E / EH645FFB1E / EH675FFC1E

Samostojna indukcijska plošča EH375FBB1E

 

Senzor za pečenje Plus: za popolno praženje živil zahvaljujoč senzorskemu nadzoru s 
5 stopnjami moči. Avtomatsko nadzira postopek praženja.

Funkcija powerMove Plus: vam omogoča, da vašo kuhalno ploščo ločite na tri različna 
območja segrevanja. Od pečenja na najvišji temperaturi v prednjem delu do ohranjanja 
toplote jedi v zadnjem delu. Posamezna kuhališča se sprožijo samodejno, ko na njih 
položite posodo.

Kuhalne cone: 1 x Ø 380 x 240 ali 2 x Ø 190, 1 x Ø 380 x 240 ali  
2 x Ø 190 mm

 
Št. artikla Tip Vgradna mera 

V x Š x G mm
Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 301 n EX601LXC1E 56 x 560-576 x 500 56 x 572 x 512 utopna vgradnja kos 869,45 1.060,73 1 kos

112 557 304 n EX645LXC1E 55 x 560 x 490 55 x 583 x 513 okvir iz inoxa kos 809,49 987,58 1 kos

112 557 306 n EX675LXC1E 51 x 560 x 490 51 x 602 x 520 faseta kos 841,36 1.026,46 1 kos

Skupina artiklov T20

Prostor za velike pekače zahvaljujoč ovalni coni, ki se jo lahko dodatno vključi.

Funkcija powerBoost nudi še večjo moč za pospešitev procesa kuhanja. 
Do 50% več moči za hitrejše segrevanje.

Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 280; 1 x Ø 145 x 280; 1 x Ø 210 mm
 

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 229 n EH601FFB1E 56 x 560-576 x 500 56 x 572 x 512 utopna vgradnja kos 700,81 854,99 1 kos

112 557 233 n EH645FFB1E 55 x 560 x 490 55 x 583 x 513 okvir iz inoxa kos 683,95 834,42 1 kos

112 557 235 n EH675FFC1E 51 x 560 x 490 51 x 602 x 520 faseta kos 769,57 938,88 1 kos

Skupina artiklov T20

Dve stopnji prikazovalnika preostale toplote za vsako kuhalno cono posebej.
Funkcija powerBoost možna za vse indukcijske kuhalne cone.

Vgradna mera V x Š x G: 51 x 270 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G: 57 x 302 x 520 mm
Način vgradnje: faseta
Kuhalne cone: 1 x Ø 210; 1 x Ø 145 mm

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 061 n EH375FBB1E kos 564,03 688,12 1 kos

Skupina artiklov T20
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Samostojna steklokeramična plošča ET801LMP1D / ET875LMP1D

 

Samostojna steklokeramična plošča ET845HH17

 

Samostojna steklokeramična plošča ET601FN17 / ET675FN17E

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.
Za varnost poskrbi glavno stikalo in varnostni izklop s funkcijo Timer, ki zagotovi, da se 
kuhališča po določenem času sama ugasnejo.

 Kuhalne cone: 1 x Ø 145/210; 2 x Ø 145, 
 1 x Ø 180/120 x 370/270 mm
 

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 076 n ET801LMP1D 51 x 780 x 500 51 x 792 x 512 utopna vgradnja kos 738,29 900,71 1 kos

112 557 101 n ET875LMP1D 45 x 780 x 500 45 x 812 x 520 faseta kos 761,52 929,05 1 kos

Skupina artiklov T20

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.
Za varnost poskrbi glavno stikalo in varnostni izklop s funkcijo Timer, ki zagotovi, da se 
kuhališča po določenem času sama ugasnejo.

Vgradna mera V x Š x G: 48 x 780 x 500 mm
Zunanje mere V x Š x G: 48 x 795 x 517 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Kuhalne cone: 1 x Ø 145; 1 x Ø 210/120; 1 x Ø 230/180; 
 1 x Ø 170 x 265 mm

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 097 n ET845HH17 kos 510,24 622,49 1 kos

Skupina artiklov T20

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.
Za varnost poskrbi glavno stikalo in varnostni izklop s funkcijo Timer, ki zagotovi, da 
se kuhališča po določenem času sama ugasnejo.

Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/180; 
 1 x Ø 145 mm
 

Št. artikla Tip Vgradna mera 
V x Š x G mm

Zunanje mere 
V x Š x G mm

Način vgradnje EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 080 n ET601FN17 51 x 560 x 500 51 x 572 x 512 utopna vgradnja kos 412,24 502,93 1 kos

112 557 090 n ET675FN17E 45 x 560 x 490 45 x 602 x 520 faseta kos 417,48 509,33 1 kos

Skupina artiklov T20
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Samostojna steklokeramična plošča ET645HN17

Samostojna steklokeramična plošča ET375FFP1E

 

Prostor tudi za velike ponve, lonce in pekače.

Vgradna mera V x Š x G: 48 x 560 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G: 48 x 583 x 513 mm
Način vgradnje: okvir iz inoxa
Kuhalne cone: 1 x Ø 180; 1 x Ø 170 x 265; 1 x Ø 210/145; 
 1 x Ø 145 mm

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 557 087 n ET645HN17 kos 341,04 416,07 1 kos

Skupina artiklov T20

Za varnost poskrbi glavno stikalo in varnostni izklop s funkcijo Timer, ki zagotovi, da se 
kuhališča po določenem času sama ugasnejo.

Vgradna mera V x Š x G: 48 x 270 x 490 mm
Zunanje mere V x Š x G: 48 x 302 x 520 mm
Način vgradnje: faseta
Kuhalne cone: 1 x Ø 120/180; 1 x Ø 145

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 068 n ET375FFP1E kos 404,75 493,80 1 kos

Skupina artiklov T20
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Čisti užitek v vsaki kuhinji: inovativne kuhinjske nape od Siemensa. 
Če uživate v kuhanju, se lahko poleg svežih sestavin v vaših jedeh ponašate tudi  
s svežim zrakom - s tako svežim zrakom kot ga v vaši kuhinji omogočajo samo  
inovativne kuhinjske nape od Siemensa. Naše nape ustrezajo vsem potrebam  
po zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti. Odstranijo maščobo in neprijetne vonjave  
vseh vrst. Po zaslugi elegantnega dizajna in vrhunske kakovosti izdelave 
»Made in Germany« bodo pritegnile veliko občudujočih pogledov. 
Naj gre za nevsakdanjo dvižno napo, klasične stenske kaminske nape, spektakularne 
dizajnerske kaminske nape ali elegantne vgradne izvedbe, kot so izvlečne in 
stropne nape: vsi Siemensovi modeli nap vas bodo zagotovo prepričali, saj vsako kuhinjo 
povzdignejo na raven modernega prostora s prijetno čistim zrakom.
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Kuhinjske nape.

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela.

Nove kaminske nape od Siemensa so 
opremljene z optimalno rešitvijo osvetljevanja- 
najsodobnejšo LED razsvetljavo. Nove in izredno 
dolgotrajne LED luči prihranijo energijo, ne da bi 
pri tem trpela zmogljivost osvetlitve. Po zaslugi 
45% močnejše svetilnosti* so veliko svetlejše in 
optimalno osvetlijo vašo kuhalno površino ter 
hkrati porabijo 85% manj elektrike.*

Nove LED luči: optimalno osvetlijo  
kuhalno površino in varčujejo z energijo.

LED
Illumination

Ko gre za moč, je motor v Siemensovih 
visoko zmogljivih napah s sistemom 
odvajanja zraka neprekosljiv. Brezkrtačni 
motor iQDrive s patentirano Siemensovo 
tehnologijo brez prestanka odstranjuje 
neprijetno kuhinjsko paro in je izjemno tih, 
tudi ko deluje na najvišji stopnji. Prav tako 
navdušujeta: dolgo delovanje in izjemno nizka 
poraba električne energije.

Inverterski motor iQDrive: maksimalna  
učinkovitost delovanja za čisti zrak.

iQDrive

Po zaslugi recirkulacijskega modula cleanAir se 
tehnologija kroženja zraka ne samo kosa  
s tehnologijo odvajanja zraka, ampak jo celo
prekaša. Poleg tega, da je Siemensov inovativni 
dodatni modul lažje montirati, je dejansko tudi bolj 
energijsko učinkovit. Po zaslugi povečane površine 
filtra lahko novi recirkulacijski modul cleanAir 
nevtralizira do 95% neprijetnih vonjav, v kuhinji pa 
ostane samo svež in čist zrak. S svojo sodobno 
obliko se harmonično zlije s katerokoli kuhinjo, 
zato je idealna izbira za tiste, ki cenijo lepo 
oblikovano kuhinjo, obenem pa želijo izkoristiti 
prednosti tehnologije kroženja zraka.

Recirkulacijski modul cleanAir:  
energijsko učinkovit način odpravljanja  
vonjav in pare.

cleanAir
compatible
cleanAir

Kovinski maščobni filter:  
za preprosto čiščenje v pomivalnem stroju.

Siemensov kovinski maščobni filter je eden
najučinkovitejših visokozmogljivih filtrov  
v svetovnem merilu. Zlahka ga očistimo,  
saj omogoča pranje v pomivalnem stroju.  
Filter iz nerjavečega jekla je še v posebej 
privlačni izvedbi. Dodatno pomoč 
predstavlja indikator zasičenosti maščobnega 
filtra, ki opozori na potrebno čiščenje.

Eleganten in nevsiljiv, zmogljiv stropni 
ventilator se vgradi neposredno v strop. Ne 
glede na to, kam je umeščen, vedno omogoča 
neoviran pregled nad kuhinjo. Stropne nape 
so idealne za kuhinjske otoke, uporabljajo pa 
se lahko tudi pri spuščenem stropu ali kot 
posebna instalacija.

Stropna napa: visoka učinkovitost  
delovanja tudi pri montaži na stropu.

S Siemensovimi upravljalnimi gumbi Comfort Electronic  
je uravnavanje zmogljivosti odvajanja lažje in bolj intuitivno  
kot kadarkoli. Tako lahko izbirate med 3 standardnimi 
stopnjami delovanja in 2 intenzivnimi nastavitvami.  
Izbrana stopnja delovanja je lepo vidna  na digitalnem 
prikazovalniku, prav tako simbola za zasičenost maščobnega 
in oglenega filtra. In da bo uporaba še lažja: 
ko izberete eno od  dveh intenzivnih nastavitev, se po 
6 minutah samodejno preklopita na 2. stopnjo moči. Po 
zaslugi zamika izklopa funkcije se ventilator samodejno 
ugasne  po 10 minutah. Med upravljalnimi gumbi Comfort 
Electronic najdete tudi gumb softLight s funkcijo zatemnitve.

Novi upravljalni gumbi Comfort Electronic: 
preprosta in intuitivna uporaba.

Od 1. januarja 2015 morajo biti vse kuhinjske 
nape v Evropski uniji, predstavljene na  
prodajnih mestih, označene z energijsko 
nalepko, ki vsebuje pomembne značilnosti 
nape in je koristen napotek pri nakupu apa-
rata.
Obvezne informacije na energijski nalepki so: 
razred energijske učinkovitosti, letna poraba 
energije, učinkovitost pretoka zraka,  
učinkovitost osvetljevanja, učinkovitost  
filtriranja maščob in nivo hrupa.

Nova energijska nalepka:  
pomembna pomoč pri nakupu nape.

 Nadziranje zmogljivost odvajanja je z novimi 
upravljalnimi gumbi Basic Electronic čisto 
preprosto. Šest gumbov na pritisk je logično 
razporejenih in jasno označenih. Gumbi vam 
omogočajo takojšnjo izbiro treh standardnih 
stopenj delovanja in intenzivnih nastavitev.

Novi upravljalni gumbi Basic Electronic: 
nastavitev stopnje delovanja še nikoli ni bila 
tako preprosta. 

Za tiste, ki cenijo svež zrak v kuhinji, vendar 
ne želijo kuhinje natrpati s klasično napo, 
Siemens zdaj ponuja izredno oblikovalsko 
rešitev: kadar ni v uporabi, je dvižna napa 
iz nerjavečega jekla in visoko sijajnega 
stekla elegantno in nevsiljivo skrita v okvirju 
iz nerjavečega jekla neposredno za kuhalno
površino. Kadar kuhate, jo lahko enostavno 
izvlečete takoj, ko začne nastajati para. 
Zaradi izjemne zmogljivosti odvajanja zraka 
očisti zrak, kot bi mignil.

Dvižna napa: opazna, a diskretna
integracija z vsako kuhinjo.
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Dvižna namizna napa LD97AB570

 

Napa za kuhinjski otok LF98BA572

 

Napa za kuhinjski otok LF97BB532

 

Delovanje v energijsko varčnem načinu omogoča dvojna prezračevalna naprava z 
visoko zmogljivim ventilatorjem in iQDrive motorno tehnologijo.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 870 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A+
Poraba energije v 365 dneh: 32 kWh
Osvetlitev: 4 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa: 54 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 927 n LF98BA572 900 kos 1.081,20 1.319,06 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 076 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ53850 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos

Delovanje v energijsko varčnem načinu omogoča dvojna prezračevalna naprava z 
visoko zmogljivim ventilatorjem in iQDrive motorno tehnologijo.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 670 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A+
Poraba energije v 365 dneh: 33 kWh
Osvetlitev: 4 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa: 57 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 917 n LF97BB532 900 kos 818,87 999,02 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 076 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ53850 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos

Kuhinjske nape

Nove LED luči: optimalno osvetlijo  
kuhalno površino in varčujejo z energijo.

Kovinski maščobni filter:  
za preprosto čiščenje v pomivalnem stroju.

Novi upravljalni gumbi Basic Electronic: 
nastavitev stopnje delovanja še nikoli ni bila 
tako preprosta. 

Elegantna nevpadljiva namizna napa. Vgradnja v delovni pult. Ko napa ne obratuje 
je skrita v elementu za kuhalno površino. 
Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 5/10 minutah samodejno 
preklopi napo na normalno obratovanje.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 710 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: C
Poraba energije v 365 dneh: 110 kWh
Osvetlitev: LED-modul 1 x 10 W
Jakost hrupa: 61 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 861 n LD97AB570 900 kos 1.680,83 2.050,61 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 075 n Filter z aktivnim ogljem LZ53750 SIEMENS kos 146,40 178,61 1 kos
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Stenska kuhinjska napa LC67KHM60 / LC87KHM60

Stenska kuhinjska napa LC67BHM50 / LC77BHM50 / LC97BHM50

 

 

Stenska kuhinjska napa LC66BBM50 / LC96BBM50

Močan motor z odsesovalno močjo 720 m³/h za sveži zrak v vaši kuhinji.
Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno 
preklopi napo na normalno obratovanje.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Razred energetske učinkovitosti: A
Osvetlitev: 2 x 1,5 W LED-modul
Jakost hrupa: 57 dB

Št. artikla Tip Pretok zraka m³/h Poraba energije/leto kWh Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 655 n LC67KHM60 660 53 600 kos 721,43 880,14 1 kos

112 555 660 n LC87KHM60 680 51 800 kos 781,19 953,05 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 082 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ10AKU00 SIEMENS kos 132,99 162,25 1 kos

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Razred energetske učinkovitosti: B
Osvetlitev: 2 x 1,5 W LED-modul
Jakost hrupa: 65 dB

Št. artikla Tip Pretok zraka m³/h Poraba energije/leto kWh Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 629 n LC67BHM50 720 58 600 kos 475,95 580,66 1 kos

112 555 630 n LC77BHM50 710 59 750 kos 555,40 677,59 1 kos

112 555 639 n LC97BHM50 710 59  900 kos 555,40 677,59 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 084 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ10DXU00 SIEMENS kos 51,49 62,82 1 kos

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 580 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 44 kW·h
Osvetlitev: 2 x 1,5 W LED-modul
Jakost hrupa: 60 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 626 n LC66BBM50 600 kos 396,50 483,73 1 kos

112 555 635 n LC96BBM50 900 kos 475,95 580,66 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 084 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ10DXU00 SIEMENS kos 51,49 62,82 1 kos
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Ploska kuhinjska napa LI97RA540

 

 

Ploska kuhinjska napa LI67SA670

Ploska kuhinjska napa LI67RA530

 

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.
2 intenzivni stopnji se po 6 minutah samodejno povrneta v prvotno stanje.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 740 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 36 kWh
Osvetlitev: 2 x 3 W LED modul, s funkcijo regulatorja
Jakost hrupa: 55 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 683 n LI97RA540 898 kos 689,57 841,28 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 029 n Filter z aktivnim ogljem LZ45650 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos

112 556 073 n Pokrivna letev za plosko napo LZ49650 SIEMENS, za širino 90 cm kos 57,71 70,41 1 kos

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.
2 intenzivni stopnji se po 6 minutah samodejno povrneta v prvotno stanje. 
Uporabljata se za kratek čas pri močnemu tvorjenju pare.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 700 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 34 kWh
Osvetlitev: 2 x 3 W LED modul, s funkcijo regulatorja
Jakost hrupa: 54 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 680 n LI67SA670 598 kos 738,29 900,71 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 029 n Filter z aktivnim ogljem LZ45650 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečno kuhinjsko omarico.
2 intenzivni stopnji se po 6 minutah samodejno povrneta v prvotno stanje. 
Uporabljata se za kratek čas pri močnemu tvorjenju pare.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 740 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 34 kWh
Osvetlitev: 2 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa: 55 dB l

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 676 n LI67RA530 598 kos 434,73 530,37 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 029 n Filter z aktivnim ogljem LZ45650 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos
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Ploska kuhinjska napa LI64LA530

 

Kuhinjska napa LB57574

 

Kuhinjska napa LB54564

Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno 
preklopi napo na normalno obratovanje.
Energijsko varčen način delovanja omogoča iQdrive motorna tehnologija.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 420 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: A
Poraba energije v 365 dneh: 20 kWh
Osvetlitev: 2 x 3 W LED-modul
Jakost hrupa: 59 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 675 n LI64LA530 598 kos 327,93 400,07 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 024 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ45450 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos

Močna ploska napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.
Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno 
preklopi napo na normalno obratovanje.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 610 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: C
Poraba energije v 365 dneh: 80,1 kWh
Osvetlitev: 2 x 1 W LED-modul
Jakost hrupa: 67 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 406 n LB57574 520 kos 500,32 610,39 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 077 n Osnovni set za recirkulacijo zraka LZ55750 SIEMENS kos 57,71 70,41 1 kos

Močna napa, se skoraj neopazno zlije z visečo kuhinjsko omarico.
Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj: po 6 minutah samodejno 
preklopi napo na normalno obratovanje.

Izvedba: odvajanje ali kroženje zraka
Pretok zraka: 490 m3/h
Razred energetske učinkovitosti: E
Poraba energije v 365 dneh: 172 kWh
Osvetlitev: halogenske svetilke 2 x 20 W
Jakost hrupa: 61 dB

Št. artikla Tip Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 421 n LB54564 530 kos 234,24 285,77 1 kos

Skupina artiklov T20

Pribor

Št. artikla Opis EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 027 n Filter z aktivnim ogljem LZ73050 SIEMENS kos 56,89 69,41 1 kos



schachermayer Gospodinjski aparati 2018 | 35

Bleščeči rezultati. S pomivalnimi stroji Siemens.
Siemensovi pomivalni stroji se ponašajo z modernim dizajnom in inovativnimi  
idejami, s katerimi je vaše vsakdanje življenje preprostejše. Z najsodobnejšo  
tehnologijo Siemensovi pomivalni stroji poskrbijo, da sta procesa pomivanja  
in sušenja hitrejša in bolj prilagodljiva kot kdaj koli prej. Ne glede na to, ali  
pripravljate večerjo za vašo družino ali gostite zabavo za prijatelje, vam  
Siemensovi pomivalni stroji zagotavljajo, da boste hitro spet imeli bleščeče  
čisto posodo.
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varioPredal Plus zagotavlja še več prostora:  

predal ima praktične vdolbine za večje kuhinjske 

pripomočke, kot so metlice ali zajemalke.

S poklopnimi stranicami zagotavlja še več prostora 

za majhno posodo – celo skodelice za espresso. 

Zložljivi zatiči omogočijo več prostora za pribor  

s širokimi ročaji. Po zaslugi tretje ravni ni več  

potrebe po košari za pribor v spodnji košari,  

zaradi česar so pomivalni stroji s tretjim predalom  

neverjetno prostorni in omogočajo pomivanje  

do kar 14 pogrinjkov hkrati.

Predal varioDrawer Plus: več prostora  
za pribor in majhne kuhinjske pripomočke.

Večbarvni TFT zaslon pri vgradnem  

pomivalnem stroju hitro priskrbi informacije.

S slikami in lahko čitljivim besedilom tudi  

v slovenskem jeziku vam prikaže, kateri cikli  

in možnosti so bili izbrani, napredek pomivanja, pre-

ostali čas in še veliko več. Priročna navodila vodijo 

uporabnike skozi cikle ter jim ponujajo uporabne 

informacije o najboljši uporabi pomivalnega stroja ter 

prihranku časa in energije. Poleg tega vam zaslon 

prikaže tudi raven soli in stopnjo moči izpiranja.

 

TFT zaslon: hitro priskrbi informacije  
o napredku pomivanja posode, preostalem  
času ter prihranku vode in energije.

 

Vario tečaj predstavlja odlično rešitev za minimalne  

reže med pohištvenimi pročelji, nizka podnožja  

in visoke delovne pulte. V celoti integrirano  

pohištveno pročelje se pri aparatih z vario tečajem  

ob odpiranju aparata rahlo pomakne navzgor.  

Večje reže so tako pri visoki vgradnji pomivalnih  

strojev le še preteklost.

Tečaj varioHinge: popolna rešitev  
za najnovejše trende v kuhinji.

varioHinge

S funkcijo varioSpeed Plus poskrbite, da bo 
poln stroj posode popolnoma čist v
najkrajšem možnem času. Čas pomivanja 
se ob pritisku gumba skrajša do 66 %, pri 
čemer je zagotovljena običajno visoka  
učinkovitost čiščenja.
 

Funkcija varioSpeed Plus: trikrat hitrejše  
pomivanje z optimalnimi rezultati  
čiščenja in sušenja.

varioSpeed
Plus

Sistem openAssist: sodobno udobje  
pri odpiranju vrat in optimalna integracija  
v kuhinje brez ročajev.
Nekateri novi, popolnoma vgradni Siemensovi 

pomivalni stroji so zdaj opremljeni z novim  

sistemom za odpiranje vrat. S sistemom  

odpiranja openAssist morate le rahlo pritisniti na 

prednji del vrat, da bi odprli vrata pomivalnega 

stroja. Povsem enostavno je, saj ne potrebujete 

ročaja. Ni priročno le odpiranje, ampak aparat 

pripomore tudi k estetskemu videzu kuhinje, 

saj se lahko neopazno vgradi v katero koli sodobno  

kuhinjo brez ročajev.

varioDrawer 
Pro  

Po zaslugi funkcije timeLight veste,  
da vaš popolnoma vgradni pomivalni stroj
deluje, preostali čas delovanja pa se prikaže  
na vaših tleh. Poleg tega je prikazan
tudi trenuten napredek postopka delovanja.

Funkcija timeLight: točno in jasno prikaže  
preostali čas na vaših kuhinjskih tleh.

timeLight emotionLight

Inovativen sistem emotionLight, zasnovan  
ob upoštevanju visokih estetskih standardov,  
dodatno poudari sijaj vaše posode.  
Pri nalaganju ali praznjenju pomivalnega  
stroja dve močni LED lučki na vratnem okvirju 
prepojita notranjost s temno modro svetlobo. 

emotionLight: lepši estetski videz po  
zaslugi posebnega sistema notranje osvetlitve.

Po zaslugi tehnologije Zeolith® se med postopkom 
sušenja porabi zelo malo energije, zato je prihranek 
energije bistveno večji. Skrivnost za prihranek 
energije se skriva v naravnem mineralu zeolit. 
Obnovi se po vsakem ciklu pranja, traja celotno 
življenjsko dobo pomivalnega stroja in nikoli ne 
potrebuje zamenjave. Zeolith omogoča dodatno 
sproščanje toplote v procesu sušenja in s tem tudi 
znatno izboljšanje rezultatov sušenja porcelanastega 
pribora, posod iz nerjavečega jekla in posebej 
plastičnih posod.

Tehnologija sušenja Zeolith®:  
optimalno sušenje in bleščeč sijaj  
ob najmanjši porabi energije.

easy glide rail

Vodila easy glide rail: svetovna novost,  
ki jo ima samo Siemens.

Svetovna novost vrhunskega modela
SX778D02TE serije iQ700 so nova vodila
easy glide rail s krogličnimi ležaji, ki omogočajo 
gladko drsenje obeh košar in predala ter tako 
poskrbijo za neverjetno gladko nalaganje in 
pospravljanje posode. Sistem drsenja košar in 
predalov po tračnicah, podoben kot v pohištveni 
industriji, smo sedaj omogočili tudi pomivalnemu 
stroju, s tem da je kakovost materialov prilagojena 
mokremu okolju in temperaturnim razlikam v 
pomivalnem stroju.

 
Pomivalni stroji.

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela.



schachermayer Gospodinjski aparati 2018 | 37

 

Vgradni pomivalni stroj SN658X03TE / SX658X03TE

Vgradni pomivalni stroj SN658X00IE / SX658X00IE 

Vgradni pomivalni stroj SN658X06TE / SX658X06TE

 

Sistem BrilliantShine®: odlično sodelovanje sistema Zeolith®, sijajnega sušenja, 
odtočnega cevnega ventila in programa steklo 40° za posebno suhe in sijajne kozarce.
Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirajte in spremljate različne 
funkcije vašega pomivalnega stroja od koder koli.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 237 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 8
Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
Jakost hrupa: 42 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 372 n SN 658X06 TE 815 598 kos 1.039,98 1.268,78 1 kos

112 555 385 n SX 658X06 TE 865 598 kos 1.071,83 1.307,63 1 kos

Skupina artiklov T20

Sistem BrilliantShine®: odlično sodelovanje sistema Zeolith®, sijajnega sušenja, odtočnega 
cevnega ventila in programa steklo 40° za posebno suhe in sijajne kozarce.
Funkcija timeLight: prikaz informacij na kuhinskih tleh. Z njeno pomočjo veste, da vaš 
popolnoma vgradni pomivalni stroj deluje, preostali čas delovanja pa se prikaže na vaših tleh. 
Poleg tega je prikazan tudi trenuten napredek postopka delovanja. Kakovosten prikaz je viden 
tudi v dnevnem času in na vseh talnih podlagah.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 237 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 8
Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
Jakost hrupa: 42 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 420 n SN658X03TE 815 598 kos 1.045,59 1.275,62 1 kos

112 555 421 n SX658X03TE 865 598 kos 1.045,59 1.275,62 1 kos

Skupina artiklov T20

S pritiskom na gumb avtomatik program,  lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.
Funkcija infoLight: projeciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 234 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 8
Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 418 n SN658X00IE 815 598 kos 1.147,55 1.400,01 1 kos

112 555 419 n SX658X00IE 865 598 kos 1.147,55 1.400,01 1 kos

Skupina artiklov T20

 

Pomivalni stroji

Predal varioDrawer Plus: več prostora  
za pribor in majhne kuhinjske pripomočke.

Funkcija varioSpeed Plus: trikrat hitrejše  
pomivanje z optimalnimi rezultati  
čiščenja in sušenja.

emotionLight: lepši estetski videz po  
zaslugi posebnega sistema notranje osvetlitve.
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Vgradni pomivalni stroj SN636X02CE / SX636X02CE

 

Vgradni pomivalni stroj SN636X03ME / SX636X03ME

Vgradni pomivalni stroj SN636X03IE / SX636X03IE

 

S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.
Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode za odlične rezultate.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 234 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 393 n SN636X02CE 815 598 kos 747,66 912,15 1 kos

112 555 394 n SX636X02CE 865 598 kos 751,41 916,72 1 kos

Skupina artiklov T20

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode za odlične rezultate.
Funkcija infoLight: projeciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 266 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 370 n SN636X03ME 815 598 kos 728,93 889,29 1 kos

112 555 383 n SX636X03ME 865 598 kos 738,29 900,71 1 kos

Skupina artiklov T20

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode za odlične rezultate.
Funkcija infoLight: projeciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 262 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 369 n SN636X03IE 815 598 kos 648,34 790,97 1 kos

112 555 382 n SX636X03IE 865 598 kos 678,32 827,55 1 kos

Skupina artiklov T20
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Delno vgradni pomivalni stroj SN536S03IE

Delno vgradni pomivalni stroj SN536S03ME / SX536S03ME

 

 

Delno vgradni pomivalni stroj SN558S06TE / SX558S06TE

Sistem BrilliantShine®: odlično sodelovanje sistema Zeolith®, sijajnega sušenja, 
odtočnega cevnega ventila in programa steklo 40° za posebno suhe in sijajne kozarce.
Home Connect: z aplikacijo Home Connect lahko nadzirate in spremljate različne 
funkcje vašega pomivalnega stroja od koder koli.

Izvedba: delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 237 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 8
Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
Jakost hrupa: 42 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 363 n SN558S06TE 815 598 kos 1.039,98 1.268,78 1 kos

112 555 377 n SX558S06TE 865 598 kos 1.079,32 1.316,77 1 kos

Skupina artiklov T20

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode z odličnimi 
rezultati.
S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba: delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 266 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 361 n SN536S03ME 815 598 kos 728,93 889,29 1 kos

112 555 376 n SX536S03ME 865 598 kos 728,93 889,29 1 kos

Skupina artiklov T20

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode z odličnimi rezultati.
S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba: delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 262 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 360 n SN536S03IE 815 598 kos 650,23 793,28 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradni pomivalni stroj SR656X01TE

 

 

Vgradni pomivalni stroj SR656D00PE 

 

Vgradni pomivalni stroj SR636X01IE

Zahvaljujoč inovativnemu sušenju s pomočjo zeolit mineralov, se med postopkom 
sušenja porabi zelo malo energije, zato je prihranek energije bistveno večji, rezultati 
sušenja pa sijoči, zahvaljujoč inovativni tehnologiji Zeolith® z Airflow.
S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 188 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 10 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 416 n SR656X01TE 815 448 kos 920,43 1.122,92 1 kos

Skupina artiklov T20

S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.
Funkcija timeLight: prikaz informacij na kuhinskih tleh. Z njeno pomočjo veste, da vaš 
popolnoma vgradni pomivalni stroj deluje, preostali čas delovanja pa se prikaže na vaših 
tleh. Poleg tega je prikazan tudi trenuten napredek postopka delovanja.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 197 kWh
Poraba: 8,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 414 n SR656D00PE 815 448 kos 833,66 1.017,07 1 kos

Skupina artiklov T20

S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate.
Funkcija infoLight: projeciranje modre točke na tla ob delovanju stroja.

Izvedba: popolno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+
Poraba energije v 365 dneh: 220 kWh
Poraba: 8,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 411 n SR636X01IE 815 448 kos 690,50 842,41 1 kos

Skupina artiklov T20
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Delno vgradni pomivalni stroj SR536S07IE

 

 

Delno vgradni pomivalni stroj SR536S01IE

Delno vgradni pomivalni stroj SR556S01TE

 

Zahvaljujoč inovativnemu sušenju s pomočjo zeolit mineralov, se med postopkom 
sušenja porabi zelo malo energije, zato je prihranek energije bistveno večji, rezultati 
sušenja pa sijoči, zahvaljujoč inovativni tehnologiji Zeolith® z Airflow.
S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba: delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+++
Poraba energije v 365 dneh: 188 kWh
Poraba: 9,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 10 pogrinjkov
Jakost hrupa: 43 dB
Delilnik pribora: predal za pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 408 n SR556S01TE 815 448 kos 897,18 1.094,56 1 kos

Skupina artiklov T20

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode z odličnimi 
rezultati.
S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba: delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 197 kWh
Poraba: 8,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 405 n SR536S07IE 815 448 kos 738,29 900,71 1 kos

Skupina artiklov T20

Program varioSpeed Plus: trikrat hitrejše izpiranje in sušenje posode z odličnimi 
rezultati.
S pritiskom na gumb avtomatik program, lahko učinkovito upravljate celoten proces 
pomivanja za sijajne rezultate. Funkcija prepozna količino in umazanost posode in s tem 
prilagodi program, ki se izvaja.

Izvedba: delno vgradni
Razred energetske učinkovitosti: A+
Poraba energije v 365 dneh: 220 kWh
Poraba: 8,5 l
Število programov: 6
Zmogljivost pomivanja: 9 pogrinjkov
Jakost hrupa: 44 dB
Delilnik pribora: košarica za jedilni pribor

Št. artikla Tip Višina mm Širina mm EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 555 403 n SR536S01IE 815 448 kos 690,50 842,41 1 kos

Skupina artiklov T20
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Hladilno-zamrzovalni  aparati  Siemens. Sveže ideje za dolgotrajno svežino.
Hladilni aparati za ohranjanje svežine kakovostnih živil so danes del standardne 
ponudbe. To pa še ne pomeni, da bi morali biti zadovoljni že s standardnim 
aparatom – Siemens vam za vsak vaš namen in vsako kuhinjo ponuja hladilni aparat, 
ki najbolj ustreza vašim potrebam. Od naših najmanjših vgradnih hladilnikov do 
najbolj mogočnih side-by-side modelov, vam vsi zagotavljajo več svežine in udobja.
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varioShelf je sestavljen iz dveh ločenih, 
14 cm globokih odlagalnih površin, od katerih 
je sprednjo mogoče variabilno prilagajati 
potrebam shranjevanja. Skupaj tvorita enotno 
odlagalno površino. Če sprednjo stekleno
poličko potisnete pod zadnjo, ustvarite  
spredaj prostor za višje predmete.

Novi varioShelf: fleksibilna nastavitev  
polic za vse potrebe shranjevanja.

Energijsko učinkovite Power-LED
luči z dolgo življenjsko dobo poskrbijo
za odlično osvetlitev celotne notranjosti
aparata. In rahlo poševno nazaj usmerjena
svetloba vas ne more niti zaslepiti niti je
ne morete zastreti. Za popoln pregled nad
živili v vašem hladilniku.

LED osvetlitev notranjosti hladilnika:  
za popoln pregled.

Mehko zapiranje (softClose) omogoča, da 
se vrata hladilnega aparata vedno zanesl-
jivo in pri kotu manjšem od 200 tudi avto-
matsko zaprejo. Zato je v tečajni prirobnici 
nameščeno še dodatno tesnilo vrat. Tako 
lahko tudi težka vrata enostavno in varno 
zapirate vso življenjsko dobo aparata.

Sistem zapiranja vrat softClose:  
vedno varno zaprto.

 

Tür mit
softClose

Tvorjenje ledu in sreža poveča porabo 
električne energije. Zahvaljujoč inovativni 
tehnologiji lowFrost s posebnim uparjalnikom v 
Siemensovih hladilnih aparatih ne nastaja 
le bistveno manj ledu, tvorjenje je tudi bolj 
homogeno, odtaljevanje pa poteka bistveno 
hitreje kot pri običajnih sistemih.

Tehnologija lowFrost:  
za hitrejše in enostavnejše odtaljevanje.

lowFrost

Hladilni aparati obratujejo 24 ur na dan,  
7 dni v tednu. Pri tem pa porabijo do 15%  
vse električne energije gospodinjstva.  
S tem pa ne obremenjujejo le okolja, ampak  
z naraščajočimi stroški električne energije tudi
vaše gospodinjstvo. Zato se tukaj še kako splača 
investirati v nakup novega aparata. Posebej energijsko 
učinkoviti eco+ hladilni aparati poskrbijo 
za hlajenje vaših živil. In za zmanjšanje porabe vseh 
oblik energije. Zato jih je Siemens dobro opremil– 
s tehnološkimi inovacijami, kot so kakovostna izolacija 
in novi varčni kompresorji.

Hladilni aparati razreda energijske  
učinkovitosti A+, A++ in A+++:  funkcija  
varčevanja je pri Siemensu serijsko vgrajena.

vitaFresh

Tehnologija vitaFresh:  
za trikrat podaljšano svežino živil.

Zahvaljujoč tehnologiji vitaFresh v vgradnih
hladilno zamrzovalnih aparatih serije iQ700, živila 
ostanejo sveža do trikrat dlje. Za ohranjanje svežine  
sta odločilni tako temperatura, kot tudi zračna vlaga. 
vitaFresh ponuja cono s temperaturo blizu 0 °C  
in visoko zračno vlago za sadje, solato in zelenjavo ter 
cono s temperaturo blizu 0 °C z nižjo zračno  
vlago za optimalno shranjevanje rib in mesa. 
Prednosti tehnologije vitaFresh so številne: ne samo 
da ohranja svežino živil do trikrat dlje, ampak tudi 
ohranja vitamine in hranilne snovi v živilih. Hkrati poskrbi 
za svež vonj živil ter prihrani čas in pot.

Predal hydroFresh v novih vrhunskih vgradnih 

hladilnih aparatih ohrani občutljiva živila

sveža dvakrat dlje. S pomočjo regulatorja lahko  

v vsakem trenutku prilagajate vlažnost

v predalu svojim potrebam. Tako zagotovite  

konstantno klimo shranjevanja in optimalno

stopnjo vlažnosti. Valovito dno pa poskrbi za 

enakomerno porazdelitev vlage z vseh strani.

Rezultat: solata, sadje in zelenjava dlje časa 

ohranijo okus, svež videz, dragocene vitamine

in hranilne snovi.

 

Predal hydroFresh:  
sveže sadje in zelenjavo ohrani 2x dlje.

hydroFresh

Tehnologija noFrost:  
odtaljevanje ni več potrebno.

noFrost

Z noFrost tehnologijo prezračevalni sistem
odvaja zračno vlago iz hladilnika. Posledica:
zrak ostane suh. To pa preprečuje tvorjenje
ledu na notranjih stenah aparata ali sreža
na živilih. S tem prihranite veliko časa
in energije.

LED

varioShelf
easyAccess
glass shalves

Za še večje udobje pri polnjenju in jemanju živil 
iz hladilnika lahko robustne steklene police  
s pomočjo profilnih tirnic izvlečete do 15 cm – 
polica se ne zatika in se ne prevrne, tudi ko je 
maksimalno naložena. To vam omogoča tudi 
dobro preglednost.
 

easyAccessShelf:  
hitro dosegljive steklene izvlečne police.

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela.

 
Hladilno-zamrzovalni aparati.
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Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI86SGD30

 

 

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI34VV22FF

Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI77VVF30

 

Tehnologija lowFrost: znatno zmanjša nastajanje ledu v hladilniku, s tem vam prihrani 
veliko energije in časa.
Predal hyperFresh: ponuja daljšo svežino sadja in zelenjave. Oblika in funkcionalnost 
predala sta zasnovani tako, da zagotavljata ustrezno okolje za sadje in zelenjavo, ki 
zaradi tega ostaneta dlje sveža.

Višina niše: 1775 mm 
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Poraba energije v 365 dneh: 218 kWh
Skupni volumen: 265 l
Jakost hrupa: 36 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 316 n KI86SGD30 kos 1.143,03 1.394,50 1 kos

Skupina artiklov T20

Predal Fresh Box: za daljšo svežino in čvrstost sadja ter zelenjave, 
z multiBox predalom za shranjevanje različnih stvari.

Višina niše: 1775 mm
Razred energetske učinkovitosti: A+
Montaža vrat: drsni tečaj vrat
Poraba energije v 365 dneh: 275 kWh
Skupni volumen: 267 l
Jakost hrupa: 40 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 331 n KI34VV22FF kos 805,74 983,00 1 kos

Skupina artiklov T20

Veliko prostora za sadje in zelenjavo v predalu Fresh Box z valovitim dnom, 
kjer ostane sadje in zelenjava sveža in čvrsta.

Višina niše: 1580 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Poraba energije v 365 dneh: 212 kWh
Skupni volumen: 232 l
Jakost hrupa: 38 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 273 n KI77VVF30 kos 912,56 1.113,32 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom KI67VV 30

 

Vgradni hladilnik KI81RAD30 / KI82LAD30

Predal Fresh Box: za daljšo svežino in čvrstost sadja ter zelenjave, z multiBox 
predalom za shranjevanje različnih stvari.
Tipka superFreezing zniža temperaturo v hladilniku za določen čas za hitro zmrzovanje 
novo dodanih živil.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, 
odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.

Hladilni del:
4 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 3 višinsko nastavljive.
3 vratna odložišča.

**** zamrzovalni del:
Zmožnost zamrzovanja: 2,5 kg v 24 urah.
Hlajenje pri motnjah: 22 ur.
2 prozorna predala za zamrzovanje, od tega 1 Big-Box (nudi veliko prostora za 
učinkovito shranjevanje in zlaganje večjih zamrznjenih živil).

Višina niše: 1450 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Poraba energije v 365 dneh: 199 kWh
Skupni volumen: 209 l
Jakost hrupa: 38 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 332 n KI67VVF30 kos 946,29 1.154,47 1 kos

Skupina artiklov T20

Predal hyperFresh: ponuja daljšo svežino sadja in zelenjave. Oblika in funkcionalnost 
predala sta zasnovani tako, da zagotavljata ustrezno okolje za sadje in zelenjavo-
podaljšana svežina.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
Senzor freshSense - pametna nadzorna senzorska tehnika omogoča konstantno 
temperaturo v hladilniku.
Zvočni alarm pri odprtih vratih.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, 
odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.
5 odlagalnih površin iz varnostnega stekla (4 višinsko nastavljive) od tega 1 x deljiva, 
pomična varioShelf polica, 1 x easyAccess shelf (izvlečna steklena polica).
5 odlagalnih površin na vratih, od tega 1 prostor za maslo/sir.

**** zamrzovalni prostor za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj 
kot -18 °C.

Zmožnost zamrzovanja: 3 kg v 24 urah.
Hlajenje pri motnjah: 22 ur.
1 polica iz varnostnega stekla, ki se da vzeti ven.

Višina niše: 1775 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 300 n KI82LAD30 209 286 da kos 993,13 1.211,62 1 kos

112 556 301 n KI81RAD30 116 319 ne kos 963,14 1.175,03 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradni hladilnik KI51FAD30 / KI52FAD30

Vsa živila ostanejo do 3 x dlje sveža v predalu hyperFresh premium 0 °C.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
Elektronsko upravljanje temperature: preprosta in pregledna nastavitev željene 
temperature.
5 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 4 višinsko nastavljive.
Predal vitaFresh s »suho« cono s približno 50 % vlage na teleskopskih vodilih

Višina niše: 1400 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 312 n KI51FAD30 124 222 ne kos 1.011,86 1.234,47 1 kos

112 556 313 n KI52FAD30 196 204 da kos 1.023,11 1.248,19 1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradni hladilnik KI41RAD30 / KI42LAD30

 

Predal hyperFresh: ponuja daljšo svežino sadja in zelenjave. Oblika in funkcionalnost 
predala sta zasnovani tako, da zagotavljata ustrezno okolje za sadje in zelenjavo-
podaljšana svežina.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
**** zamrzovalni prostor za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj 
kot -18 °C.
Zaradi lastne avtomatike je zamrzovanje postalo bolj učinkovito.
Elektronsko upravljanje temperature, natančno določena.
Senzor freshSense - pametna nadzorna senzorska tehnika omogoča konstantno 
temperaturo v hladilniku.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, 
odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.
5 odlagalnih površin iz varnostnega stekla (4 višinsko nastavljive) od tega 1 x deljiva, 
pomična varioShelf polica, 1 x easyAccess shelf (izvlečna steklena polica).
4 odlagalnih površin na vratih, od tega 1 prostor za maslo/sir.

Višina niše: 1225 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 290 n KI42LAD30 172 195 da kos 693,50 846,07 1 kos

112 556 292 n KI41RAD30 105 211 ne kos 693,50 846,07 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradni hladilnik KI24LV62 / KI24RV62

 

Samodejno odtaljevanje.
Preprosto čiščenje notranjega dela.
****zamrzovalni prostor za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj 
kot -18 °C.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, 
odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.
5 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 4 višinsko nastavljive.
4 vratna odložišča.

Višina niše: 1225 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 319 n KI24LV62 174 200 da kos 580,88 708,67 1 kos

112 556 321 n KI24RV62 103 221 ne kos 580,70 708,45 1 kos

Skupina artiklov T20

 

Vgradni hladilnik KI20LV62 / KI20RV62

Samodejno odtaljevanje.
Preprosto čiščenje notranjega dela, svetla notranjost.
4 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 2 višinsko nastavljive.

Višina niše: 1025 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 281 n KI20LV62 160 158 da kos 541,34 660,43 1 kos

112 556 284 n KI20RV62 99 181 ne kos 541,34 660,43 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradni hladilnik KI18LV62 / KI18RV62

 

Samodejno odtaljevanje.
Preprosto čiščenje notranjega dela, svetla notranjost.
**** zamrzovalni prostor za optimalno shranjevanje in zamrzovanje živil pri manj 
kot -18 °C.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, 
odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.
3 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 2 višinsko nastavljive.
4 vratna odložišča.
1 x Fresh Box.

Višina niše: 880 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 619 n KI18LV62 150 129 da kos 498,44 608,10 1 kos

112 556 622 n KI18RV62 96 150 ne kos 498,44 608,10 1 kos

Skupina artiklov T20

 

Podvgradni hladilnik KU15LA65 / KU15RA65

Samodejno odtaljevanje.
Prijazno čiščenje notranjega dela, svetla notranjost.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
Vrtljivi gumb za uravnavanje temperature.
Zahvaljujoč inovativni tehnologiji lowFrost nastaja v hladilniku bistveno manj ledu, 
odtaljevanje pa poteka bistveno hitreje kot pri običajnih sistemih.
Notranjost hladilnika s kovinskim aplikacijam.
Za prezračevanje ni potrebno izrezati posebej luknjo v podnožje aparata.
3 odstavnih površin iz varnostnega stekla, od tega 2 višinsko nastavljive.
Velik izvlečni predal.
2 x Fresh Box predal.
3 vratna odložišča, od tega 1 x držalo za steklenice s posebno globokim odložiščem.

Višina niše: 820 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Montaža vrat: fiksna vrata
Jakost hrupa: 38 dB

Št. artikla Tip Poraba energije/leto kWh Skupni volumen l Zamrzovalni predal EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 587 n KU15RA65 92 137 ne kos 674,58 822,99 1 kos

112 556 588 n KU15LA65 140 123 da kos 674,58 822,99 1 kos

Skupina artiklov T20
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Vgradna zamrzovalna omara GI21VAD30

 

Tehnika lowFrost: zaradi manjšega nastajanja ledu odtaljujete redkeje - s svojo 
energijsko učinkovitostjo vam prihrani veliko dela.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu do 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
3 prozorni zamrzovalni predali v katerih je veliko prostora. Optimalen pregled nad živili.
Elektronsko upravljanje temperature: preprosta in pregledna nastavitev želene 
temperature.
Koledar za zamrzovanje.
Zvočni alarm, vizualno prikazovanje opozoril.

Višina niše: 880 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 157 kWh
Montaža vrat: fiksna vrata
Skupni volumen: 97 l
Jakost hrupa: 36 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 647 n GI21VAD30 kos 618,17 754,17 1 kos

Skupina artiklov T20

Vgradna zamrzovalna omara GI11VAD30

 

Tehnika lowFrost: zaradi manjšega nastajanja ledu odtaljujete redkeje - s svojo 
energijsko učinkovitostjo vam prihrani veliko dela.
Vrata SoftClosing: če jih odprete pri kotu do 20°, se samodejno in mehko zaprejo.
Senzor freshSense - pametna nadzorna senzorska tehnika omogoča konstantno 
temperaturo v hladilniku.
3 prozorni zamrzovalni predali v katerih je veliko prostora. Optimalen pregled nad živili.
Elektronsko upravljanje temperature: preprosta in pregledna nastavitev željene 
temperature.
Koledar za zamrzovanje.
Zvočni alarm, vizualno prikazovanje opozoril.

Višina niše: 720 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 144 kWh
Montaža vrat: fiksna vrata
Skupni volumen: 72 l
Jakost hrupa: 37 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 645 n GI11VAD30 kos 601,45 733,77 1 kos

Skupina artiklov T20
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Samostoječ kombinirani hladilnik Side by Side KA92DSB30

 

 

Samostoječ kombinirani hladilnik Side by Side KA90GAI20

2 predala hyperFresh 0 °C : uživajte v okusni svežini živil do dvakrat dlje. 
Po zaslugi predala s temperaturo 0 °C je za ribe in meso zagotovljena idealna temperatura. 
Funkcija noFrost: preprečuje nastanek ledu in sreža, zato vam nikoli več ne bo treba odtaljevati hladilnik.
Home Connect: z aplikacijo Home Connnect lahko nadzirate in spremljate različne funkcije vašega hladilnika od 
koder koli.

Design: vrata črna zastekljena/stranice srebrne
Mere V x Š x G: 1756 x 912 x 732 mm
Razred energetske učinkovitosti: A++
Poraba energije v 365 dneh: 348 kWh
Skupni volumen: 541 l
Jakost hrupa: 42 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 500 n KA92DSB30 kos 4.623,44 5.640,60 1 kos

Skupina artiklov TNS

2 predala hyperFresh 0 °C : uživajte v okusni svežini živil do dvakrat dlje. 
Po zaslugi predala s temperaturo 0 °C je za ribe in meso zagotovljena idealna temperatura. 
Funkcija noFrost: preprečuje nastanek ledu in sreža, zato vam nikoli več ne bo treba odtaljevati hladilnik.

Design: vrata iz inoxa/sive stranske stene
Mere V x Š x G: 1770 x 910 x 720 mm
Razred energetske učinkovitosti: A+
Poraba energije v 365 dneh: 432 kWh
Skupni volumen: 522 l
Jakost hrupa: 43 dB

Št. artikla Tip EM Cena v EUR brez DDV Cena v EUR z DDV na

112 556 502 n KA90GAI20 kos 2.479,31 3.024,76 1 kos

Skupina artiklov TNS
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SPLOŠNA PRAVILA POSLOVANJA 
veleprodaje Schachermayer d.o.o. 

Naslov: Schachermayer d.o.o. Motnica 6, SI-1236 Trzin 

Telefon +386 (0)1/ 5610 200 Telefaks: +386 (0)1/ 5610 220 
Email: info@schachermayer.si 
Online: www.schachermayer.si/kontakt

1. VELJAVA SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA (»AGB«)

1.1. Za tiste sklenjene pogodbe vnesenih v knjigi podjetja LG Linz pod 
FN 78652s Schachermayer G.m.b.H. (posledično tudi kot »dobavitelj« 
poimenovani) in med naročnikom, kupcem ali nalogodajalcem 
(posledično tudi kot »stranka« poimenovan), zaključene pogodbe, 
predvsem nabavne pogodbe, delovne pogodbe, ali ostale v izvedbo 
dane storitve (začetno obratovanje, montaže itd.) veljajo izključno 
sledeči AGB.

1.2. Kupec se podredi veljavi navedenih AGB. V primeru, da dobavitelj 
dolgotrajno poslovno sodeluje s stranko, veljajo sledeči AGB, tudi ko ni 
eksplicitno opozorjeno na njihovo veljavo. Prav tako imajo sledeči AGB 
veljavo za vse z izvedbo povezane priložnostne gradnje. AGB veljajo 
tudi za gradnje dodatnega sredstva, tudi ko niso ločeno ustno ali pisno 
dogovorjene. Ustni dogovori z dobaviteljem postanejo veljavni samo 
takrat, ko so pisno potrjeni s strani dobavitelja.

1.3. Pravila, odstopajoča od teh AGB, ki se nahajajo zlasti v dobavi-
teljevi potrjeni pogodbi ali v ločeno dogovorjenih pogodbah, imajo 
prednost pred AGB. Splošni pogoji ali tiskovine kupca niso v nobenem 
primeru del pogodbe.

1.4. V kolikor je kupec potrošnik v skladu s § 1 Odst. 1 Z 2 KSchG, 
vstopijo prisiljeni pogoji KSchG kot nadomestilo pravil AGB.

2. SKLENITEV POGODBE

2.1. Sporočila dobavitelja, tudi na povpraševanje kupca, so neobvezna 
tudi takrat, ko so v njih sporočene cene, termini in ostale tehnične 
specifikacije, tehniška poizvedba ali predlogi rešitev dobavitelja so prav 
tako brez jamstva, kot opisi ali vzorci.  Enako velja, če dobavitelj na 
podlagi naročila kupca izda začasno potrditveno pogodbo.

2.2. Pogodbe se sklene, ko h kupcu prispe posredovana potrditvena 
pogodba od dobavitelja ali pri njeni odsotnosti,  potrditev dobave. 
Pogodba se vsekakor sklene tudi brez posredovane potrditvene 
pogodbe, v kolikor kupec ponudbo pisno potrdi, ali podpiše predloženo 
naročilo dobavitelja.

2.3. V kolikor od kupca podpisana potrditvena pogodba odstopa od 
njegovega naročila, v primeru dvoma velja potrditvena pogodba.

3. DOBAVA

3.1. V kolikor potrditveni nalog ne vsebuje navedb, velja kot dogovor ex 
works dobava (ustrezno po Incoterms).

3.2. Tudi če dobavitelj pogodbeno prevzame dobavo blaga, ostane kraj 
realizacije podjetje dobavitelja ali eksplicitno v potrditvenem nalogu 
navedeno dobavno skladišče.

3.3. Dogovorjena dobava predpostavlja, da je dostavni naslov prevozen 
s težkim tovornjakom. Četudi dobavitelj ustrezno dogovoru dobavo 
prevzame, nosi kupec zbrane stroške transporta in pakiranja (dostavni 
stroški).

3.4. Blago velja za dostavljeno tudi takrat, če po sporočilu dobavi-
telja odpremnemu oddelku ni od kupca takoj prevzeto v roku sedmih 
delovnih dni.

3.5.Blago je zavarovano proti transportnim poškodbam ali izgubam, 
samo na pisno odredbo in stroške kupca.

3.6. Kupec je zavezan dobavo pri predaji takoj, oziroma največ v štirih 
delovnih dneh preveriti na pravilnost in popolnost. Kupec izgubi pravico 
se sklicevati na pogodbeno neskladnost dobave, če preverjanje opusti, 
ali če neskladnosti ne navede po natančni pisni navedbi, takoj po 
trenutku, v katerem bi jo skladno s predpisi lahko prepoznal.

3.7. Zunanje prepoznavne transportne poškodbe je potrebno takoj pri 
prejemu blaga navesti, ter njihove vrste in obseg nemudoma sporočiti 
dobavitelju oziroma še na kraju natančno zabeležiti na dobavnico ali 
tovorni list in dobavitelju predati navedbo napak v podpis.

3.8. Nevarnost naključne pokvarjenosti ali naključne poškodbe, se 
prenese s sporočilom odpremnega oddelka, ali pod pogojem uporabna 
klavzula od Incoterms na kupca.

3.9. Določeno blago (kot vrata, ali drugo nepriročno blago) je kupcu 
dostavljeno na posebno izdelanih sredstvih za nalaganje (posebne 
palete, vozički, itd.). Ta sredstva za nalaganje so v lasti dobavitelja in 
se vrnejo dobavitelju. Ta sredstva za nalaganje mora kupec do dviga 
dobavitelja ustrezno skladiščiti in na zahtevo izdati. Pri ne vračilu 
oziroma poškodbi se stroški tega sredstva za nalaganje zaračunajo 
kupcu.

4. ZAMUDA PREVZEMA

4.1. Kupec je zavezan prevzeti pošiljko na prevzemnem kraju in po 
potrebi ustrezno s pogodbeno usklajeno klavzulo od Incoterms. Velja-
vnost zahtev zaradi pogodbeno neskladne dostave ali okoliščina, da 
kupec ni bil zmožen preveriti dostavo, ga ne opravičijo, da prevzem 
zavrne ali prestaviti.

4.2. V kolikor se kupec znajde v zamudnem prevzemu, (posebej 
zaradi ne prevzema po sporočilu odpremnega oddelka dobavitelja), 
je blago na stroške in tveganje kupca, (i) pri dobavitelju ali pri tretji 
osebi skladiščena ali (ii) poslana kupcu. V kolikor je uskladiščeno pri 
dobavitelju, , je ta opravičen zahtevati pristojbino, ki ustreza javnemu 
skladišču. Jamstvo dobavitelja namenske pokvarljivosti ali poslabšanje 
pri njem skladiščenega blaga prevzame le v primeru namenske ali hude 
malomarnosti. Od tega ostanejo pravice dobavitelja nedotaknjene i.S.d. 
§§ 373 ff UGB.

4.3. V kolikor kupec v celoti ali delno ne prevzame blaga, lahko dobavitelj 
(i) po določitvi naknadnega roka štirinajstih dni odstopi od pogodbe in/
ali (ii) zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, pri čemer je dobavitelj 
upravičen, brez poškodbenega in krivdnega dokazila zahtevati 30% 
trenutnega seštevka naročila in preko tega tudi nadomestilo resnično 
nastale škode, vključno z ubežnem dobičkom. Enako velja, če do preki-
nitve pogodbe pripeljejo drugi, dobavitelju nevplivni razlogi.

5. VIŠJA SILA

Višja sila in ostale nepredvidljive ali od dobavitelja nevplivne ovire, kot 
so delavski boji, prometne motnje, itd., kot tudi neobičajne nesreče 
dobavitelja ali njegovih dobaviteljev osvobodijo dobavitelja njegove 
obveznosti dostave, za čas trajanja njihovega učinka, in celo tudi takrat, 
ko so se izpolnila pri njegovem dobavitelju. Dobavitelja v tem primeru 
ne zadevajo zamudne posledice.

6. DOBAVNI TERMINI

6.1. Vse dobavne termine in dobavne roke razumemo kot neobvezujoče 
navedbe in veljajo s pridržkom nepredvidljivih dogodkov in ovir. Začetek 
dobavnega roka se prične (i) z dostopom potrditvenega naloga dobavi-
telja pri kupcu ali (ii) pri manjkajoči potrditvenem nalogu s sporočilom 
odpremnega oddelka dobavitelja pri kupcu. Vsebuje od kupca sprejeta 
ponudba dobavitelja ali pisno predloženo naročilo dobavitelja ali kupcu 
dostavljen potrditveni nalog že dobavni termin namesto dobavnega 
roka, potemtakem velja prvi in ima prednost pred ureditvijo v (i) in (ii). 
V primeru, da je dobavni termin ali dobavni rok prekoračen za več kot 
šest tednov, ali je dostavljeno znotraj dobavnega roka manj blaga, se 
dobavitelj nahaja v zaostanku in mora kupec določiti vsaj šest tedenski 
rok naknadne dostave zamudnega blaga. Pri neuspešnem poteku 
naknadnega dostavnega roka, lahko kupec odstopi od pogodbe, v 
kolikor je sporočil odstop z določitvijo naknadnega dobavnega roka.

6.2. Dobavni roki v teku po točki 6.1 so po sledečih navedenih 
okoliščinah prekinjeni in se nadaljujejo šele po odpravi prekinit-
venega razloga: kršitev obveznosti sodelovanja kupca ali druge kršitve 
pogodbe kupca iz navedene, ali druge pogodbe, prekinitve, umika ali 
zamude dobaviteljevega dobavitelja z dostavo dobavitelju, tehnične 
okvare na proizvodnih in transportnih napravah in vse višje sile po točki 
5.

6.3. V kolikor traja eden od navedenih razlogov  točki 6.2 več kot dva 
meseca, je dobavitelj, kot tudi kupec upravičen razrešiti pogodbo, 
zoper enostranske pisne razlage. Te pravice kupec ne poseduje (več), 
(i) kadar mora prekinitev zagovarjati ali (i) ko je dobavitelj kupcu v 
ustreznem roku naznanil odstranitev ovire in dostavo pošiljke. 

7. DELNE DOSTAVE

Dobavitelju so dovoljene delne dostave, katere mora kupec prevzeti in 
plačati, v kolikor ni bilo nič nasprotnega izrecno dogovorjeno. Odstop 
od pogodbe ali drugačna razveljavitev pogodbe ne izniči pogodbo že 
delno dostavljenih dobav, izjemoma je navedba razloga razveljavitve 
ali odstopa od pogodbe, ki zavzema tudi že izvedene delne dostave.

8. JAMSTVO

8.1. Dobavitelj nudi jamstvo, da dobava ustreza v dobavnem nalogu 
določeni kvaliteti.

8.2. Ne vsebuje dobavni nalog nobenih navedb o kvaliteti blaga, 
ali je dobavljeno brez dobavnega naloga, potem jamči dobavitelj, 
da blago nakazuje navedeno kvaliteto, katero je bilo v ponudbi ali v 
pisno predloženem naročilu dobavitelja navedeno. Tudi v odsotnosti 
ponudbe ali pisno predloženega naročila, da blago nakazuje kvaliteto 
ali storitev, ki je običajna za blago iste vrste na proizvodnem kraju in 
katera je razumno od kupca lahko tudi zahtevana.

8.3. Opisi blaga v oglasu ali drugih javnih objavah ne navajajo opis 
kvalitete blaga. V kolikor je kupec prejel vzorec, blago je v skladu z 
dogovorom, če ustreza vzorcu.

8.4. Odstopanja v meri, teži ali kvaliteti so dovoljena v okvirjih dogovor-
jenih ali obstoječih meril v državi dobavitelja. Enako velja za običajne 
tolerance na podlagi računskih principov pri ugotavljanju kvalitete.

8.5. Blago, nižje kvalitete, označeno kot na primer z »druga izbira«, je 
jamstvo ustrezno omejeno na lastnosti, katero lahko pričakujemo glede 
na posebno označbo blaga.

8.6. Za odstopanja proizvodne ali materialne narave v barvnih niansah 
blaga, se jamstvo ne nudi.

8.7. Za določitev pogodbene ustreznosti in pričetek jamstvenega roka, 
je odvisno od trenutka dobave oziroma prevzema ustrezno po točki 3 
ali (pri oddaji pošiljke) na trenutek predaje prvemu transporterju, enako 
velja tudi ko nastopi oddaja pošiljke s strani dobavitelja. Jamstveni rok 
znaša dve leti, toda od tega odstopajoče, šest mesecev za rabljene 
stroje in dvanajst mesecev za nove stroje, pri čemer so stroji definirani 
v lesno in kovinsko predelovalne stroje. Vsekakor ustreza jamstveni rok 
kupcu dostavljenega blaga, tistemu roku, katerega proizvajalec blaga 
dobavitelju odobri in o katerem je bil kupec obveščen. Odprava napak 
ne vodi do njegovega podaljšanja.

8.8. V kolikor se je pravočasna navedba napak izvršila in od kupca 
dokazana pogodbena neskladnost blaga, je dobavitelj upravičen 
znotraj ustreznega roka pogodbeno neskladnost odstraniti, z 
odpravo napake na dobavi (izboljšavo) ali preko nadomestne dobave 
(zamenjave). Prevozni stroški ne povrne dobavitelj tudi takrat, v kolikor 
nastanejo kupcu pri jamstvenem primeru. Veljava je tudi v teh primerih 
potrdilna, v katerih dobavitelj izvede izboljšavo ali zamenjavo blaga, kot 
tudi, ko kupec te ukrepe upravičeno sam izvede. V kolikor je izboljšava 
ali zamenjava nemogoča ali za dobavitelja povezana z neprimerljivimi 
stroški, lahko kupec zahteva samo razveljavitev pogodbe. Zahtevek 
za zmanjšanje cene je izključen. Dobavitelj je zavezan do številnih 
poskusov izboljšav. Kupec je le s pisnim dovoljenjem dobavitelja 
upravičen vrniti blago. V vseh primerih je dobropis izvršen za največ 
devetdeset odstotkov efektivno plačanega končnega zneska. Nabrane 
transportne stroške, kot tudi transportno tveganje prevzame kupec.

8.9. V kolikor je dobavitelj povzročil pogodbeno neskladnost, 
kupec lahko zahteva povrnitev stroškov samo v obliki izboljšave ali 
zamenjave. V kolikor je izboljšava ali zamenjava dobave nemogoča, 
ali z neprimerljivimi stroški povezana, lahko kupec zahteva povrnitev 
stroškov v denarni obliki, le če dobavitelj sam povzroči namensko ali 
hudo malomarnost. Tudi nadomestilo za posledično škodo napake je 
dovoljeno pod to okrnitvijo.

8.10. Pravica do jamstva preneha veljati pri spremembi, predelavi, ali 
strokovno neustreznim ravnanjem z dostavnim blagom. V kolikor kupec 
ali od njega zadolžena tretja oseba odpravi napake, brez vnaprejšnje 
pisne potrditve dobavitelja, dobavitelju ni potrebno povrniti stroške.

8.11. Uporaba posebne povrnitve stroškov je izključena po § 933b 
ABGB.

9. IZJAVE PROIZVAJALCA

9.1. Izjave garancij proizvajalca blaga utemeljujejo samo zahtevke 
zoper proizvajalca, tudi če so od dobavitelja posredovane.

9.2. Dobavitelj ne odgovarja za pravilnost navedb o ravnanju, uprav-
ljanju in delovanju, v kolikor niso navedene v prospektih, tehničnih 
opisih ali drugačnih navodilih. Te so del odgovornega področja  proiz-
vajalca ali uvoznika, v primeru uvoznika, v kolikor dobavitelj tudi ni 
hkrati uvoznik.

10. POVRNITEV STROŠKOV

10.1. Dobavitelj je zadolžen za povrnitev stroškov le takrat, ko krši 
pogodbeno prevzeto ali po zakonu obstoječo obvezo, v kolikor je 
zakrivil namensko ali skrajno hudo malomarnost. Kupec ima dolžnost 
do dokaza. Enako velja za nadomestilo posledičnih škod napake.

10.2. Izvzeti so zahtevki za nadomestilo ubežnega dobička, kot tudi 
zahtevki za nadomestilo stroškov prekinitve proizvodnje, izpad proiz-
vodnje ali posredne škode zaradi dobave pogodbeno neskladnega 
blaga.

10.3. Med strankami določena pogodba ne vsebuje varnostnih obvez 
v dobro tretjih oseb. Veljavnost je ustrezna tudi takrat, ko je možno 
predvideti, da je tretji prejemnik izvedbe ali da bo tretja oseba prišla v 
kontakt z blagom.

10.4. Zahtevek za nadomestilo škode dobave preneha veljati z njeno 
obdelavo in predelavo ali njeno preprodajo, brez dane možnosti prever-
janja pogodbene neskladnosti s strani dobavitelja. Morebitno jamstvo 
ali denarno nadomestni zahtevki, vključno s morebitnimi zahtevki 
posledične škode napak, zoper dobavitelja, so povrh tega pogodbeni 
s petdesetimi odstotki, v okvirju z določenim nalogom dobavitelja, 
oziroma plačanem končnim zneskom, vsekakor omejeni na dvajset 
tisoč evrov in zastareli  v šestih mesecih od trenutka prve možnosti za 
poizvedbo škode in odgovorne osebe za nadomestilo.

10.5. Kolikor dobavitelj izdaja tehnične informacije ali svetuje in te izdaje 
informacij ali svetovanja niso del njegovih pogodbeno dogovorjenih 
dolžnosti, se to odvija brezplačno in z izključitvijo vsakršnih jamstev.

11. JAMSTVO IZDELKOV

11.1. Nezamenljivo jamstvo za izdelke z napako je izključeno iz predvi-
denih omejitev v točki 10, v primeru da se človek poškoduje, umre ali 
je oškodovan v zdravju. 

11.2. Jamstvo za materialne škode z vzrokom v proizvodni napaki je 
izključeno, in sicer za vse v proizvodnji, uvozu in v prodaji udeleženih 
podjetjih. Kupec se zaveže prenesti izjave o omejitvi odgovornosti 
na svoje odjemalce. Zahtevki za denarno nadomestilo so izključeni 
v pomenu slednjega odstavka določenih zakonodajnih ureditev, 
izjemoma če regresni upravičenec dokaže, da je bila napaka 
povzročena v območju dobavitelja in vsaj grobo malomarno storjena. 
Regresni zahtevki (posebej po § 12 PHG), kupca zoper dobavitelja so 
izključeni.

12. CENE IN POGOJI PLAČEVANJA

12.1. Cene dobavitelja so sprejete, kolikor ni bilo drugače dogovorjeno, 
kot ex works ali kot v ponudbi, v pisno predloženem naročilu dobavi-
telja ali v kupcu posredovanem potrditvenem nalogu poimenovanem 
dobavnem skladišču, brez embalaže, brez zavarovanega prevoza, brez 
stroškov dostave in montaže. Vse cene so v evrih, zakonodajni prometni 
davek je izključen. V cenah izključene dobave in storitve, se zaračunajo 
po dejansko porabljenih stroških in času. Za dobavo manjših količin, 
sledi zaračunanje doplačila za uveljavitev dodatnih stroškov. 

12.2. Dobavitelj si pridrži pravico zahtevati od kupca, tudi še pred 
izvedbo dobave, akontacijo oziroma predplačilo.

12.3. Davke, pogodbene pristojbine, izvozne in uvozne dajatve, kot tudi 
izvedbene takse, carina in carinski stroški, uradne komisijske takse in 
podobne poravna kupec.

12.4. Cene dobavitelja so izračunane po, v trenutku potrditve naloga 
veljavnih plačilnih in materialnih stroških. V kolikor se te med sklenitvijo 
in izvedbo pogodbe povišajo, je dobavitelj upravičen, (i) omenjeno 
povišanje prevaliti na kupca ali (ii) odstopiti od pogodbe. Enako velja 
za druge, od dobavitelja nevplivnih povišanj od davčnih, carinskih ali 
transportnih tarif. 

12.5. Vse cene so naravnane na trenutek prenosa ponudbe dobavitelja 
kupcu ali na trenutek predložitve premajhne izdelave naročila kupcu. 
V odsotnosti ponudbe ali pisne predložitve naročila ali od dobavitelja 
kupcu posredovanega potrditvenega naloga, velja cena, ki je imela 
veljavo do konca dotakratnega meseca.

12.6. V kolikor dobava znaša več kot dva meseca po sklenjeni pogodbi 
ali je dobava iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa (torej posebej iz 
točke 5 navedenih razlogov) kasnejša od dveh mesecev po sklenitvi 
pogodbe, lahko dobavitelj zahteva ceno iz sedanjega cenovnega 
seznama, namesto prvotno dogovorjene cene. Dobavitelj je upravičen 
do prilagoditve cene do dobave (i) pri spremevmbi menjalnih tečajev 
in (ii) dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi nepopolnega tovora, 
otežitve ali ovire razmerja natovorjenosti in transporta in (iii) pri 
spremembi transportne poti iz razlogov, katere dobavitelj ne zastopa, 
in (iv) pri spremembi tovornine, davkov, carine in taks, v kolikor 
dobavitelj odpremo (točka 3) sam prevzame. Prilagoditev cene se 
mora zaračunati, ustrezno spremembi stroškovnega dela in v razmerju 
njihovega deleža cene.

12.7. Plačila se lahko z oprostilnim učinkom le na, na računu navedenem 
plačilnem mestu poravnajo, plačila zastopnikom ali dobavnikom ne 
oprostijo kupca plačilne obveznosti. Računi dobavitelja so v trenutku 
dobave vsekakor za poravnati,  ampak z dostopom do računov, prosti 
davka. Zapadlost vstopi neodvisno od tega ali je kupec imel priložnost 
kontrolirati dobavo ali je uveljavil napake in poškodbe na dobavi. V 
kolikor je dobavljeno v delih, je dobavitelj upravičen izdati delne račune. 
Dobavitelj ima pravico zahtevati predplačila ali zagotovitev plačila.

12.8. Odbitki pripadajo kupcu le takrat, če so ti izrecno in pisno 
dogovorjeni. Odbitni popusti iz že plačanih delnih računov se pri 
zaostanku z ostalimi delnimi računi, ali s skupnim računom poravnajo.

12.9. V kolikor obstaja več številno neporavnanih terjatev, se kupčeve 
poravnave vsakokrat na starejšo terjatev zaračunajo. Nanašanje 
na posamezne terjatve se najprej poravnajo tiste terjatve z izvršnimi 
stroški, potem z obrestmi in nazadnje kapital. Kupčevo odstopajoče 
posvetilno plačilo nima učinka.

12.10. V primeru plačilne zamude, za katero odgovarja kupec, se 
zaračunajo zamudne obresti k osnovnim obrestim v višini 9,2 %.  Poleg 
tega je dobavitelj upravičen, da zahteva pogodbo v celotni ali v delih 
razvezati.

12.11. Kupec brez dobaviteljevega potrdila ni upravičen poravnati svoje 
obveznosti plačila, s kompenzacijo z drugimi terjatvami ali s plačilom, iz 
katerih koli razlogov, zavlačevati.

13. PRIDRŽANJE LASTNINSKE PRAVICE

13.1. Vse blago in dobave, so do celotnega plačila last dobavi-
telja. Preko tega si dobavitelj do plačila pridržuje zbrane zahtevke iz 
poslovne povezave lastništvo svojega blaga (tudi če je bilo konkretno 
blago plačano), k zahtevkom pripadajo tudi vse stranske zahteve.

13.2. V kolikor se zahteve iz dobave zaračunajo v aktualni račun, si 
pridržano lastništvo vsakič zagotovi obligatorno najvišji saldo.

13.3. V primeru, da pridržano lastništvo preneha delovati, se lastnina 
blaga premesti z obdelavo, spajanjem ali mešanjem na dobavitelja, 
kateri sprejme izročitev. V tem primeru ostane kupec brezplačen shran-
jevalec.

13.4. V kolikor se kupčevo blago, katero je pod pridržanim lastništvom, 
ponovno prodaja, vstopi zahteva nakupne cene v veljavo, v zamenjavo 
pridržanega lastništva. Ta je s trenutkom nastanka prestopila na 
dobavitelja. Z prejetim denarjem si pridobi, v obliki lastniške ustanove, 
lastništvo preko kupca. Dejstvo tega odstopa mora kupec v svojih 
knjigah in na izdanih fakturah navesti, kot tudi prejemnika blaga o tem 
obvestiti. 

13.5. Kupec mora blago pod pridržanim lastništvom ustrezno 
zavarovati proti požaru, kraji, poškodbi preko tretje osebe, poplavi, 
hudourniškim nanosom, ali poravnati nastalo škodo. Dobavitelju mora 
predati zahtevek iz zavarovalne pogodbe in o tem obvestiti zavaro-
vanca. Obrazložitev pogodbenih zavarovanj, za blago pod pridržanim 
lastništvom, je kupcu prepovedana. V kolikor je blago pod pridržanim 
lastništvom zajeto v dejanja izvršilnega naloga, mora kupec izvršilni 
organ opozoriti o tujem lastništvu in v roku štiriindvajsetih ur dobavitelja 
o tem obvestiti.

13.6. V primeru, da kupec v zvezi z zavarovanim končnim zneskom 
iz pridržanih lastninskih pravic zamuja s plačilom, takrat je dobavitelj 
kadarkoli upravičen si prilastiti pridržano blago, in sicer tudi takrat ko 
pogodba še ni razrešena (pravica do vračila).

14. KUPONI

Kupone je mogoče v vseh avstrijskih podružnicah vnovčiti. Med 
dobaviteljem in kupcem je dogovorjeno, da so kuponi le enkrat 
vnovčljivi. Denarno izplačilo ni mogoče. Kuponi so tri leta veljavni, od 
datuma izdaje. Prepozno vloženi kuponi zapadejo.

15. DOBROPISI

Dobropisi so EDV podprti, izdelani in s tekočimi številkami in datumi 
opremljeni. Dogovorjeno je, da so dobropisi veljavni tri leta od datuma 
izdaje. Prepozno vloženi dobropisi zapadejo.

16. KRAJ REALIZACIJE, SODNO STANJE, UPORABNA ZAKONODAJA

16.1. Za dobavo in plačilo velja sedež dobavitelja, kot kraj realizacije, 
tudi takrat, ko se predaja izvede na drugem dogovorjenem kraju.

16.2. V primeru prepirov, ki izvirajo iz teh AGB, ali v drugi, z dobavi-
teljem sklenjeni pogodbi, ali se povezujejo s kršitvijo, razrešitvijo ali 
ničnostjo AGB ali pogodbe z dobaviteljem, določajo pogodbeni deli 
izključno pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Linzu, Avstrija. 
Neodvisno od tega je dobavitelj upravičen po svoji želji tožiti kupca 
pred njegovim sedežnim, ali podružničnim stvarno pristojno urejenim 
sodiščem. 

16.3. Za vsa vprašanja glede interpretacije AGB ali vseh sklenjenih 
pogodb med dobaviteljem in kupcem je potrebno izrecno aplicirati 
formalno in materialno avstrijsko zakonodajo pod izključitvijo OZN 
nakupnih pravic in ostalih kazalnih predpisov. 

17. VAROVANJE PODATKOV

Nam je varstvo podatkov naših kupcev zelo pomembno. Glede 
posameznih informacij o varstvu podatkov si lahko kadarkoli preberete 
na spodnji povezavi www.schachermayer.si/GDPR. 
Za naročilo na naše storitve, v kolikor ni že sklenjena pogodba, je 
potrebno vaše pisno soglasje. To soglasje lahko oddate z označitvijo 
ustreznega polja. Soglasje se lahko kadarkoli pisno prekliče, preko 
elektronske pošte, telefaksa, spletnega obrazca ali pisma na kontaktne 
podatke, navedene v glavi AGB.

18. SPLOŠNO

18.1. V kolikor naj bi bile posamezne določbe nične, je skozi njih ostala 
vsebina AGB nedotaknjena. V primeru nastanka lukenj, se obvezujejo 
pogodbeni deli, določiti uredbo, ki se po možnosti gospodarskega izida 
neveljavnim določbam najbolj približajo.

18.2. Pri odstopu zahtevkov kupca, je za njeno veljavo potrebna pisna 
potrditev dobavitelja. Dobavitelj je s svoje strani upravičen zahtevek 
odstopiti.

18.3. Dejanja ali opustitev proizvajalca, njegovih dobaviteljev ali trans-
porterjev, se dobavitelju ne pripišejo.

18.4. Kupec dovoljuje, da se lahko izvede povpraševanje v blagovno 
kreditni evidenci kreditno varnostne zveze iz leta 1870. V nadalje-
vanju dovoljuje, da se v primeru plačilne zamude vsi podatki blagovno 
kreditne evidence prenesejo in od tretje osebe dodatno ustvarijo.

18.5. Načrti, skice in ostale tehnične listine, kot tudi prospekti, 
katalogi, slikovni material, vzorci in podobno ostanejo intelektualna 
lastnina dobavitelja. To velja tudi takrat, ko so ti na spletu razpoložljivi. 
Vsaka uporaba, reprodukcija, publikacija ali razširitev potrebuje 
izrecno predhodno pisno pritrditev dobavitelja. V kolikor ta pritrditev 
ni prisotna in obstaja le ena vrsta imenovanih uporab, je dobavitelj 
upravičen zahtevati do petindvajset odstotkov enkratnega zneska 
načrtnih oziroma proizvodnih stroškov ali predračuna stroškov, in 
sicer neodvisno od tega, ali je oškodovano podjetje del zakonodajno 
avtorskega prava (UrhG) ali ne.



www.schachermayer.si
e-mail: info@schachermayer.siCopyright by Schachermayer, Linz 2018. Tiskano v Sloveniji. 

Schachermayer d.o.o., Trzin
Motnica 6
SI-1236 Trzin
Telefon: +386 1 561 02 00
Telefon: +386 1 561 02 11
Faks:  +386 1 561 02 20

Schachermayer centrala:
Linz, Avstrija

Podružnice v tujini:

Madžarska - Češka - Slovaška - Poljska - Italija - Hrvaška  - Bosna in 
Hercegovina - Romunija - Srbija - Nizozemska - Nemčija 

Pobrskajte po webkatalogu


