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Vaša kuchyňa nepozná hranice.
Dokonalá pohostinnosť je 
neobmedzene jednoduchá.
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Bývanie, varenie a stolovanie sa stále viac prepájajú 
do živého a komunikatívneho súžitia. Moderné 
kuchyne sa otvárajú do obývacieho priestoru 
a plynulo splývajú s jeho atmosférou. Vďaka novej 
varnej doske inductionAir Plus môžete tento moderný 
trend s veľkorysým priestorom perfektne realizovať. 
Kombinuje indukčnú varnú dosku špičkovej triedy 
s odsávačom pár zapusteným do sklokeramickej 
dosky.

Úplne plochý, elegantný dizajn prepožičia 
kuchynskému ostrovčeku alebo bloku suverénny 
vzhľad z každého zorného uhla.

Suverénne jednoduché bude vďaka inductionAir Plus 
akékoľvek varenie s flexibilnými varnými zónami, 
inteligentnou senzorikou a úplne tichým odsávaním. 
Všetko chutí, nič nevyrušuje - ešte nikdy nebolo také 
jednoduché stať sa nezabudnuteľným hostiteľom.



Vhodné pre všetky veľkosti riadu.
Prispôsobia sa vašim postupom.

powerMove 
Plus

CombiZone

fryingSensor 
Plus

cookingSensor 
Plus
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Už po prvom varení na inductionAir Plus si 
nebudete vedieť predstaviť, že ste to niekedy 
robili inak. Pretože minimalistický dizajn je 
premyslený do posledného detailu, nie je 
vďaka plynulo integrovanému odsávaču ani 
centimeter zbytočný: máte dostatok miesta i na 
veľmi veľký riad, hrnce a panvice, ktoré môžete 
voľne posúvať po celej ploche. Absolútne 
bezstarostný zážitok z varenia vám zaručia 
senzormi kontrolované a ovládané funkcie 
a už mnohokrát overená indukčná technológia 
značky Siemens. Podľa modelu sú varné 
dosky vybavené funkciou flexInduction alebo 
combiZone.

flexinduction: Prispôsobí sa vašim prianiam

Varné dosky s flexinduction automaticky 
rozpoznajú veľkosť a tvar riadu. Ako na želanie 
spojíte jediným stlačením dve varné zóny 

do jednej extra veľkej varnej zóny. Hranatý plech alebo 
niekoľko malých hrncov s omáčkami a prílohami: Teplo sa 
vytvára len tam, kde je potrebné. Ešte väčšiu flexibilitu vám 
ponúka funkcia flexMotion a powerMove Plus.

powerMove Plus: Tri zóny pre všetky možnosti.

Vďaka powerMove Plus môžete varnú dosku 
rozdeliť na tri teplotné zóny. Vpredu vyprážanie, 
uprostred varenie, vzadu udržiavanie teploty: Tak 

bude i náročné menu s niekoľkými chodmi hračkou.

fryingSensor Plus: Vždy ideálna teplota prípravy.

Je teplota panvice dokonalá? Integrovaný senzor 
pečenia fryingSensor Plus to pozná, a tiež vám 
to ukáže. Potom udržuje teplotu automaticky 

konštantnú tak dlho, ako potrebujete - pre dozlata upečené 
šťavnaté omelety, dokonale pripravené steaky a jemnú zeleninu.

cookingSensor Plus: Varenie bez pretečenia.

Na hrnci umiestnený senzor varenia cookingSensor 
Plus kontroluje teplotu a v prípade potreby ju 
automaticky upraví. Inteligentná funkcia navždy 

ukončí pretečenie vriacej vody pri varení cestovín a nutnosť 
neustále stáť pri sporáku: Môžete sa teda medzitým bez 
problémov venovať úprave stola alebo hosťom.

(Je nutné dokúpiť ako zvláštne príslušenstvo k modelom 
s výbavou cookingSensor Plus ready.)

combiZone: Keď potrebujete viac miesta.

Na optimálne umiestnenie veľkého riadu je 
možné zjednotiť dve klasické varné zóny do 
jednej veľkej varnej zóny jednoducho stlačením 

prsta.

flexMotion: Pohyblivé teploty.

flexMotion si zapamätá všetky zadané nastavenia 
teploty. Keď presuniete hrniec na inú varnú zónu, 
prevezme teplotu automaticky, aby ste sa mohli 

koncentrovať na to, čo je skutočne dôležité - na chuť.

flexInduction

flexMotion
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Reprezentatívny a súčasne funkčný: Inteligentný a kompaktný koncept 
inductionAir Plus vás pri plánovaní kuchyne oslobodí od mnohých 
obmedzení. Pretože nie je nutný žiadny externý odsávač pár, môžete svoj 
kuchynský ostrovček nasmerovať s netieneným výhľadom na obytnú 
časť alebo vytvoriť efektívne akcenty pomocou príjemného svetla. 
Rovnako sa tento systém hodí na priestorovo úsporné kuchynské linky. 
Je dokonca možné umiestniť ho pod šikmou strechou alebo priamo 
k oknu. Časy, keď bol pôdorys pre vybavenie kuchyne určujúci, sú preč 
- v budúcnosti budete mať možnosť realizovať svoje predstavy bez 
kompromisov.

Najväčšiu flexibilitu vám ponúka inductionAir Plus i pri výbere 
kuchynského nábytku. Teraz sú totiž k dispozícii modely, ktoré sa dajú 
integrovať do štandardných skriniek so šírkou 60 centimetrov. Vďaka 
inductionAir Plus sa stane vaša vysnená kuchyňa skutočnosťou.

Inovatívny koncept, ktorý šetrí 
miesto. Pre nekompromisne 
individualistickú kuchyňu.



Dizajn, ktorý berie dych.
Čerstvý vzduch za všetkých okolností.

98

Siemens domáce spotrebiče | inductionAir Plus plánovacie podklady inductionAir Plus plánovacie podklady | Siemens domáce spotrebiče

Žiadne hrany vo výške čela, žiadne výpary v zornom 
poli, žiadny zápach v nose, žiadny hluk v ušiach: Vďaka 
inductionAir Plus máte hlavu v tom najužšom slova zmysle 
voľnú na varenie. Výkon integrovaného odsávača je pritom 
porovnateľný s každým konvenčným odsávačom. Paru, tuk 
a nepríjemný zápach totiž odvádza priamo vedľa hrncov 
a panvíc. Nielenže nebudete nič cítiť, ale ani nič neuvidíte: 
Tak efektívne ako s inductionAir Plus sa kuchynské výpary 
ešte nikdy nerozplynuli.

Odvetrávanie alebo recirkulácia podľa typu kuchyne.
Varná doska inductionAir Plus je vhodná na prevádzku 
odvetrávania a na recirkuláciu vzduchu. V prevádzke 
s odvetrávaním vzduchu sú výpary a pachy odvádzané 
priamo von. Počas prevádzky s recirkuláciou prechádza 
znečistený vzduch filtrom, kde je vyčistený a vracia sa späť 
do miestnosti. Riešenie s recirkuláciou je perfektné pre 
voľne stojace kuchynské ostrovčeky a bloky.

climateControl Sensor: Všetko pod kontrolou.

Integrovaný snímač kvality vzduchu neustále meria 
zaťaženie výparmi a zápachom a automaticky tomu 
prispôsobuje stupeň odvetrávania. Pracuje vždy 

len tak silno, ako je nevyhnutné. A keď sa po varení prepnete 
s hosťami do režimu vychutnávania, prepne senzor odsávač do 
režimu dobehu - pre príjemnú klímu pri stolovaní.

iQdrive motor: Tichý chod ešte tichší.

Vďaka iQdrive motoru s veľmi tichou, bezuhlíkovou 
mechanikou si vychutnáte ešte väčší pokoj napriek 
vyššiemu výkonu odsávania: Neujde vám teda 

žiaden kompliment ohľadom vášho kuchárskeho umenia.

climate
Control Sensor

iQdrive



Maximálne intuitívne ovládanie.
Maximálne inšpiratívne prepojenie.
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Domáce spotrebiče Siemens sú odjakživa súladom 
technických inovácií s dokonalou funkčnosťou 
a maximálnym pohodlím pri ovládaní. To dokazuje aj 
inductionAir Plus. Menej pohybov rukou, viac času na život: 
Inteligentný koncept ovládania a dokonalá konektivita vám 
otvoria celkom nové perspektívy.

Home Connect: Buďte v spojení s budúcnosťou.

Vďaka Home Connect pripojíte inductionAir Plus na celkom 
nové možnosti: od pohodlného servisu na objednávanie 
príslušenstva cez digitálny návod na varenie až po inšpiratívne 
recepty. Amazon Echo, Google Assist alebo Kitchen Stories - 
počet známych partnerov sa stále rozrastá. Aj keď budúcnosť 
pripraví akékoľvek inovácie: S inductionAir Plus budete vždy 
pripravení najlepšie.

Aplikácia Home Connect: Inteligentné kontrolné centrum.

Pomocou aplikácie Home Connect môžete inductionAir Plus 
ovládať odkiaľkoľvek. Pošlite odporúčané nastavenia pre 
určitý recept priamo do varnej dosky. Nastavte si stupeň 
odsávania na odsávači pohodlne z gauča. Nechajte si ukázať 
stupeň nasýtenia filtra. Alebo cestou z domu skontrolujte, či 
je varná doska naozaj vypnutá.

Dual lightSlider: Decentný a intuitívny.

30 cm široký displej pre maximálne pohodlie pri 
ovládaní: Vďaka reaktívnemu Dual lightSlider 
máte všetky varné zóny aj odsávač celkom pod 

kontrolou použitím jediného prsta. Aby vás nič nerušilo, budú 
sa vám automaticky zobrazovať len tie funkcie, ktoré aktuálne 
potrebujete.

dual
lightSlider



Odsávač, ktorý pracuje absolútne 
spoľahlivo. A pri čistení vám 
nepridáva prácu.
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Varná doska inductionAir Plus si vás získa nielen pri varení, 
ale aj po ňom: Čistenie povrchov je celkom jednoduché. 
Pri zapustenom odsávači zabraňuje trojnásobná ochrana 
pretečeniu kvapaliny do vnútrajška ventilačného systému. 
Pokiaľ však predsa len niečo spadne, všetko sa zachytí do 
príslušnej nádoby, v ktorej sú aj integrované nové tukové 
filtre. Celá jednotka sa bez problémov zmestí do horného 
koša umývačky riadu - a tak je varná doska rýchlo opäť 
pripravená pracovať.



Veľký priestor na varenie.
Veľa úložného priestoru okolo.
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Vďaka kompaktnému dizajnu je inštalácia inductionAir Plus celkom jednoduchá: Zabudovanie do pracovnej dosky 
prebieha podľa požiadaviek na štandardnú varnú dosku značky Siemens. Vďaka maximálnej montážnej hĺbke 23 cm 
je nutné iba nahradiť hornú zásuvku prepážkou. Pretože sa zásuvky pri zodpovedajúcej hĺbke pracovnej dosky musia 
skrátiť len minimálne alebo vôbec, neprídete takmer o žiadny úložný priestor. Podľa typu kuchyne môžete hrnce, 
panvice a ďalší riad ukladať kedykoľvek tak, aby ste ich mali poruke.

inductionAir Plus plánovacie podklady | Siemens domáce spotrebiče



ED711FQ15E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm
Dizajn bez rámčeka 1 999,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Indukčná varná doska

Výbava a komfort
• ovládanie touchSlider
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones
• powerMove
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu

Ekológia a bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a veľkosť varných zón
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 560 × 490 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 710 × 522 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvlášne príslušenstvo
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Režim prevádzky
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (je vždy 

nutné zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 

základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo. 
HZ9VRPD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. nor-
málny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h,max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového filtra
• ukazovateľ nasýtenia pachového fitra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

1,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkulá-
ciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

inductionAir Plus plánovacie podklady | Siemens domáce spotrebiče

Technické údaje 
a rady na plánovanie.
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Combi-Induction  powerMove  

touchSlider
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18 191,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke 
s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

1,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkulá-
ciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

ED777FQ25E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 70 cm
Fazetový dizajn, blackSteel 2 049,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

flexInduction varná doska

studioLine
• deepBlack Edition
• blackSteel Design

Výbava a komfort
• ovládanie touchSlider
• senzor na pečenie so 4 teplotnými stupňami
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZone
• powerMove
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu

Ekológia a bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a veľkosť varných zón
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 560 × 490 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 710 × 520 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvláštne príslušenstvo
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Režim prevádzky a výkon
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné 

zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným 

vedením je nutná základná súprava na recirkuláciu (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň 154 m³/h, max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

inductionAir Plus plánovacie podklady  | Siemens domáce spotrebičeSiemens domáce spotrebiče | inductionAir Plus plánovacie podklady 

Combi-Induction  fryingSensor  

powerMove  touchSlider

ED811FQ15E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Dizajn bez rámčeka 2 239,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Indukčná varná doska

Výbava a komfort
• senzorové ovládanie touchSlider
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones
• powerMove
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu

Bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a veľkosť varných zón
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 802 × 522 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvláštne príslušenstvo
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Režim prevádzky a výkon
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné 

zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným 

vedením je nutná základná súprava na recirkuláciu (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

Combi-Induction  powerMove  

touchSlider  



1,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke s recirkulá-
ciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

Indukčná varná doska

Výbava a komfort
• senzorové ovládanie touchSlider
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones
• fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty
• powerMove
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu

Bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a veľkosť varných zón
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvlášne príslušenstvo
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Výkon a spotreba
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (je vždy 

nutné zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením 

vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne 
príslušenstvo HZ 9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového filtra
• ukazovateľ nasýtenia pachového fitra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hlučnosť min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre
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1,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke 
s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

ED877FQ25E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm 
Fazetový dizajn, blackSteel 2 279,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Combi-Induction  fryingSensor  

powerMove  touchSlider

ED807FQ25E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm
Dizajn bez rámčeka, zápustná do roviny pracovnej dosky 2 279,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

Indukčná varná doska

Výbava a komfort
• senzorové ovládanie touchSlider
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 combiZones
• fryingSensor so 4 úrovňami stupňov teploty
• powerMove
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu

Bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny

Výkon a veľkosť varných zón
• L 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 38 × 21 cm 3,6 kW (3,7 kW) alebo 2× 19 × 21 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 796 × 516 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 792 × 512 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm

Zvláštne príslušenstvo
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Výkon a spotreba
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (je vždy 

nutné zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením 

vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne 
príslušenstvo HZ 9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvl. príslušenstvo HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 9 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového filtra
• ukazovateľ nasýtenia pachového fitra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hlučnosť min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 
cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke

•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 
cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

Combi-Induction  fryingSensor  

powerMove  touchSlider



22 231,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke 
s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

1,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke 
s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

EX807LX67E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm 
Dizajn bez rámčeka, zápustná do roviny pracovnej dosky 2 839,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

flexInduction varná doska

studioLine
• deepBlack Edition

Výbava a komfort
• ovládanie Dual lightSlider
• senzor na pečenie Plus s 5 teplotnými stupňami
• cookingSensor Plus ready (senzor varenia nie je súčasťou dodávky)
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexInduction
• powerMove Plus
• varioMotion
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu
• možnosť pripojenia Home Connect

Ekológia a bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
• funkcia panBoost pre panvice

Výkon a veľkosť varných zón
• L 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 227 × 780 × 500–516 mm
• rozmery spotrebiča: 227 × 792 × 512 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvlášne príslušenstvo
• HZ39050, bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku
• HZ390522, grilovací plát
• HZ390512, Teppan Yaki
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Režim prevádzky a výkon
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné 

zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením 

je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorické, plne automatické ovládanie stupňov odsávača (možné 

manuálne ovládanie)
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb a umiest-

nenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

Ovládajte domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect

EX875LX67E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm 
Fazetový dizajn, nerez 2 839,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

flexInduction varná doska

Výbava a komfort
• ovládanie Dual lightSlider
• senzor na pečenie plus s 5 teplotnými stupňami
• cookingSensor Plus ready (senzor varenia nie je súčasťou dodávky)
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexInduction
• powerMove Plus
• varioMotion
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu
• stopky pre varnú dosku
• funkcia udržiavania tepla
• možnosť pripojenia Home Connect

Ekológia a bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
• funkcia panBoost pre panvice

Výkon a veľkosť varných zón
• L 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvlášne príslušenstvo

• HZ39050, bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku
• HZ390522, grilovací plát
• HZ390512, Teppan Yaki
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Režim prevádzky a výkon
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné 

zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením 

je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, max. 
normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, max. normálny 
stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorické, plne automatické ovládanie stupňov odsávača (možné 

manuálne ovládanie)
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s recirkuláciou vzduchu bez vedenia alebo 

s (čiastočným) vedením: 
min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 
min. normálny stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

Ovládajte domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect
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1,  Údaje o výkone vzduchu podľa EN 61591, hladina akustického výkonu podľa EN 60704-2-13, redukcia zápachu pri prevádzke 
s recirkuláciou vzduchu podľa EN 63591.

2, Na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ po D.

EX877LX67E inductionAir Plus
Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm 
Fazetový dizajn, blackSteel 2 839,00 €

iQ100 iQ300 iQ500 iQ700

flexInduction varná doska

studioLine
• deepBlack Edition
• blackSteel Design

Výbava a komfort
• ovládanie Dual lightSlider
• senzor na pečenie Plus s 5 teplotnými stupňami
• cookingSensor Plus ready (senzor varenia nie je súčasťou dodávky)
• 4 indukčné varné zóny, z toho 2 flexInduction
• powerMove Plus
• varioMotion
• funkcia zablokovania dosky, napr. pri čistení
• quickStart
• reStart
• timer
• minútka
• 17 stupňov výkonu
• možnosť pripojenia Home Connect

Ekológia a bezpečnosť
• bezpečnostné vypínanie
• rozpoznanie hrnca
• detská poistka
• 2-stupňový ukazovateľ zvyškového tepla pre každú varnú zónu
• ukazovateľ spotreby energie
• funkcia powerManagement
• hlavný vypínač

Rýchlosť
• funkcia powerBoost pre všetky indukčné varné zóny
• funkcia panBoost pre panvice

Výkon a veľkosť varných zón
• L 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)
• P 40 × 24 cm 3,3 kW (3,7 kW) alebo 2× 20 × 24 cm 2,2 kW (3,7 kW)

Rozmery V × Š × H
• pripojovací kábel (1,10 m)
• menovitý príkon: 7,4 kW
• rozmery na vstavanie: 223 × 750 × 490 mm
• rozmery spotrebiča: 223 × 812 × 520 mm
• minimálna hrúbka pracovnej dosky: 16 mm

Zvlášne príslušenstvo
• HZ39050, bezdrôtový teplotný senzor pre varnú dosku
• HZ390522, grilovací plát
• HZ390512, Teppan Yaki
• HZ390210, systémová panvica Ø 15 cm
• HZ390220, systémová panvica Ø 19 cm
• HZ390230, systémová panvica Ø 21 cm
• HZ390090, panvica Wok z nerezovej ocele, vhodná na indukciu
• HZ9SE030, sada hrncov 3-dielna (2 hrnce a 1 panvica)
• HZ390011, nerezový pekáč, vhodný na indukciu

Integrovaný odsávač pár1

Režim prevádzky
•  voliteľné odvetrávanie alebo prevádzka s recirkuláciou vzduchu (nutné 

zvláštne príslušenstvo)
•  na prevádzku s odvetrávaním vzduchu je nutná základná súprava na 

odvetrávanie (zvláštne príslušenstvo HZ9VEDU0)
•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu s úplným alebo čiastočným vedením 

vzduchu je nutná základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne 
príslušenstvo HZ9VRPD0)

•  na prevádzku s recirkuláciou vzduchu bez vedenia vzduchu je nutná 
základná súprava na recirkuláciu cleanAir (zvláštne príslušenstvo 
HZ9VRUD0)

•  výkon recirkulácie vzduchu: min. normálny stupeň: 150 m³/h, 
max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 615 m³/h

•  výkon odvetrávania: min. normálny stupeň: 154 m³/h, 
max. normálny stupeň: 500 m³/h, stupeň boost/intenzívny: 622 m³/h

Komfort
• automatické zapnutie systému odsávania pri použití jednej varnej zóny
• iQ drive: bezkefový jednosmerný motor
• 17 stupňov výkonu a 2 stupne boost/intenzívny
•  senzorické, plne automatické ovládanie stupňov odsávača (možné 

manuálne ovládanie)
• dobeh ventilátora 30 minút (recirkulácia)/12 minút (odvetrávanie)
• ukazovateľ nasýtenia tukového a pachového filtra
•  veľkoplošný, 12-vrstvový nerezový tukový filter na maximálnu efektivitu 

filtrácie tuku (94 %)
•  vyberateľný tukový filter a jednotka na zachytenie tekutín, vhodné na 

umývanie v umývačke a odolné proti vysokým teplotám
•  horná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
•  spodná ochranná jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita 

cca 700 ml, vhodná na umývanie v umývačke

Dizajn
•  sklokeramický kryt ventilačného otvoru umožňuje voľný pohyb 

a umiestnenie riadu na varnej ploche

Ekológia a bezpečnosť
• trieda energetickej účinnosti: B2

• priemerná spotreba energie: 61,6 kWh/rok
• trieda energetickej účinnosti odsávača: B
• trieda energetickej účinnosti tukového filtra: B
• efektivita tukového filtra: 94 %
• hluk min./max. normálny stupeň: 42/69 dB
•  hodnoty hluku pri prevádzke s odvetrávaním vzduchu: 

min. normálny stupeň 41 dB(A) re 1 pW 
max. normálny stupeň 68 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzivní 72 dB(A) re 1 pW

•  hodnoty hluku při provozu s odvětráváním vzduchu: 
min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW 
max. normální stupeň 69 dB(A) re 1 pW 
stupeň boost/intenzívny 74 dB(A) re 1 pW

Zvláštne príslušenstvo
• HZ9VEDU0, akustický filter (odvetrávanie)
• HZ9VRPD0, základná súprava na recirkuláciu s (čiastočným) potrubím
• HZ9VRUD0, základná súprava na recirkuláciu bez potrubia
• HZ9VRCR0, 4 náhradné cleanAir filtre

Ovládajte domáce spotrebiče 
pomocou aplikácie Home Connect
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Plánujete inštaláciu k stene alebo do 
ostrovčeka? Odvetrávanie alebo 
recirkuláciu?
Pre novú varnú dosku inductionAir Plus neexistujú žiadne obmedzenia.

Či už ako funkčný, priestorovo úsporný návrh pri stene alebo ako otvorený koncept 
životného priestoru s návrhom ostrovčeka - slobode sa medze nekladú - varná doska 
inductionAir Plus sa dokonale prispôsobí.

V konfigurácii odvetrávania sú nasaté výpary z varenia 
vedené za účelom odstránenia zápachu pomocou systému 
plochých kanálov až k otvoru v stene.

V konfigurácii recirkulácie sa nasaté kuchynské výpary 
filtrujú cez výkonné a odolné uhlíkové filtre a odstránia 
z nich zápach. Tieto filtre sú pohodlné a prakticky prístupné 
z hornej časti spotrebiča. Vďaka tejto integrácii v spotrebiči 
nemusia byť recirkulačné filtre umiestnené na ťažko 
prístupných miestach, ako je systém kanálov alebo oblasť 
sokla. To uľahčuje a dodatočne rozširuje možnosti 
plánovania. Návrhy sú možné bez vedenia vzduchu, 
s čiastočne vedeným vzduchom alebo s celkom vedeným 
vzduchom v recirkulácii - podľa príslušnej situácie a priania 
zákazníka.

Všetky varianty inductionAir Plus sa dajú naplánovať v konfigurácii odvetrávania aj recirkulácie. Tak sa dajú realizovať 
klasické koncepcie obývačky a kuchyne, ale aj progresívne dizajnové návrhy až po plávajúce ostrovčeky celkom bez 
kanálov veúcich vzduch.
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HZ9VRUD0

HZ9VEDU0*

HZ9VRPD0*

Plánovanie montáže je prvýkrát bez-
problémovo možné do spodných skriniek 
so šírkou 60 cm.

Neobmedzené možnosti inštalačného 
príslušenstva umožňujú vedenie vzduchu 
vo všetkých štandardných rozmeroch.

Varianty modelov pre ≥ 60 cm spodnej skrinky

Varianty modelov pre ≥ 80 cm spodnej skrinky

Dizajn bez rámčeka, 
inštalácia na pracovnú 
dosku

Dizajn bez rámčeka, 
zapustenie do roviny 
pracovnej dosky

Štandardný rozmer výrezu 
pracovnej dosky 
(Š × H) 560 × 490 mm 
ED711FQ15E

Štandardný rozmer výrezu 
pracovnej dosky 
(Š × H) 560 × 490 mm 
ED707FQ25E

Dizajn bez rámčeka, 
inštalácia na pracovnú 
dosku

Fazetový dizajn, inštalácia 
na pracovnú dosku

Štandardný rozmer výrezu 
pracovnej dosky 
(Š × H) 750 × 490 mm 
ED811FQ15E

Štandardný rozmer výrezu 
pracovnej dosky 
(Š × H) 750 × 490 mm 
EX877LX67E, EX875LX67E, 
ED877FQ25E

Nevedená Nevyhnutné príslušenstvo na konfigurácie recirkulácie bez 
vedenia vzduchu. Systém umožňuje najjednoduchšie plánova-
nie a pohodlne rýchlu montáž.

Obsahuje:

- 4 výkonné recirkulačné cleanAir filtre s veľkou filtračnou 
plochou a s vysokým výkonom redukcie zápachu (aj rybacia 
aróma), pri intenzívnom varení so životnosťou až 360 hodín. 
Badateľne redukujú zápach a optimalizujú psychoakustiku.

Teleskopický prvok vedenia vzduchu s integrovanými tesniacimi 
krúžkami a samolepiacim upínacím rámom umožní najjednodu-
chšie spojenie výstupu vzduchu zo zariadenia a výrezom 
v zadnej stene nábytku.

Je nutný otvor na spätný tok vzduchu s veľkosťou 400 cm2 
v oblasti sokla.

Je nutný vertikálny otvor na spätný tok s veľkosťou min. 25 mm 
za zadnou stenou nábytku. Pre ideálny výkon spotrebiča 
odporúčame 50 mm.

Čiastočne 
vedená

Nevyhnutné základné príslušenstvo na konfigurácie recirkulácie 
s čiastočným alebo úplným vedením vzduchu.

Obsahuje:

- 4 výkonné recirkulačné cleanAir filtre s veľkou filtračnou 
plochou a s vysokým výkonom redukcie zápachu (aj rybacia 
aróma), pri intenzívnom varení so životnosťou až 360 hodín. 
Badateľne redukujú zápach a optimalizujú psychoakustiku.

Výstup vzduchu na zadnej strane spotrebiča sa dá priamo 
napojiť s vonkajším plochým potrubným prvkom (NW 50), a tak 
je pri čiastočne riadenej cirkulácii rozptýlený odtokový vzduch 
do oblasti sokla. Difuzér môže byť tiež priamo spojený s prvkom 
na výstup vzduchu (pri plne riadenej recirkulácii) pomocou 
lepiacej pásky.

Pomocou lepiacej pásky môžete spojiť difuzér a prvok na výstup 
vzduchu, ako sú lamelové alebo dekoračné mriežky v sokli, 
ktoré zaistia výrobcovia kuchynského nábytku.

Je nutné k samčiemu plochému potrubiu pred vložením potrub-
níkového prvku do spotrebiča pripevniť tesnenie, aby bola 
zaistená vzduchotesnosť (výstup vzduchu na zadnej strane 
spotrebiča sa dá priamo napojiť s vonkajším plochým potrub-
ným prvkom (NW 150). Veľká variabilita potrubných prvkov NW 
150 umožňuje flexibilné a jednoduché plánovanie.

Všetky ďalšie potrebné ploché potrubné prvky (NW 150) musia 
byť dodatočne objednané cez predajcu vzduchotechniky alebo 
ako zvláštne príslušenstvo. V oblasti sokla musí byť dodržaný 
otvor na spätný tok vzduchu 400 cm2.

Celkom 
vedená

Celkom 
vedená

Nevyhnutné príslušenstvo na konfigurácie odvetrávania.
Obsahuje:
- 4 výkonné akustické filtre, ktoré badateľne zlepšujú psychoak-
ustiku v obytnom priestore.
Je nutné k samčiemu plochému potrubiu pred vložením potrub-
níkového prvku do spotrebiča pripevniť tesnenie, aby bola 
zaistená vzduchotesnosť (výstup vzduchu na zadnej strane 
spotrebiča sa dá priamo napojiť s vonkajším plochým potrub-
ným prvkom (NW 150). Veľká variabilita potrubných prvkov NW 
150 umožňuje flexibilné a jednoduché plánovanie.

*Súčasťou dodávky príslušenstva nie sú prvky lochého kanálu. Tie treba objednať zvlášť na základe individuálneho návrhu - pozri strana 31.
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Dizajn bez rámčeka, 
zapustenie do roviny 
pracovnej dosky

Štandardný rozmer výrezu 
pracovnej dosky 
(Š × H) 780 × 500 mm 
EX807LX67E, ED807FQ25E
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HZ9VRUD0
Prevádzka s recirkuláciou 
bez vedenia vzduchu

Prevádzka s recirkuláciou 
bez vedenia vzduchu1

Prevádzka s recirkuláciou 
s vedením vzduchu2

Prevádzka s odvetrávaním 
vzduchu2

HZ9VRPD0
Základná súprava na 
recirkuláciu: čiastočne vedený 
vzduch

HZ9VRPD0
Základná sada na recirkuláciu: 
plne vedený vzduch

HZ9VEDU0
Akustický filter

149,00 € 149,00 € 149,00 € 75,00 €

Pokyny na plánovanie vonkajších stien 
inštaláciou v konfigurácii recirkulácie.

Na dobre izolovaných vonkajších stenách sú možné všetky 
typy recirkulácie.

Zvláštne príslušenstvo - filtre

1, Možné od hĺbky pracovnej dosky 60 cm. 2, Možné od hĺbky pracovnej dosky 70 cm. Potrebné potrubné prvky je nutné zakúpiť v predajni vzduchotechniky 
ako zvláštne príslušenstvo* alebo zaistiť u dodávateľa stavby. Súčasťou príslušenstva sú pachové filtre a difuzér.

*k dodaniu od 12/2020

Na neizolovaných vonkajších stenách odporúčame 
plánovanie konfigurácie recirkulácie s čiastočne alebo 
celkom vedeným vzduchom, aby sa minimalizovala 
prípadná kondenzácia.

Pokyny ohľadom hĺbky zásuviek 
a hĺbky pracovnej dosky.

Pretože odvod vzduchu vo všetkých konfiguráciách je 
vedený v zásade za nábytkom, neexistujú žiadne 
obmedzenia v hĺbke zásuviek.

Plánovanie a inštalácia pri recirkulácii bez vedenia vzduchu 
sú možné od hĺbky pracovnej dosky 600 mm. Plánovanie 
a inštalácia s (čiastočne) vedeným vzduchom pri recirkulácii 
alebo odvetrávaní sú možné od hĺbky pracovnej dosky 
≥ 700mm.

Zvláštne príslušenstvo – 
odťahové potrubie*

HZ9VDSB1 HZ9VDSB2 HZ9VDSB3 HZ9VDSI0

ploché koleno 90°, 
horizontálne

ploché koleno 90°, vertikálne, 
skrátená verzia, na hĺbku 
pracovnej dosky 70 cm

ploché koleno 90°, vertikálne, 
menší rádus, na hĺbku pracovnej 
dosky 65 cm

redukcia: guľaté Ø 150 mm /
ploché

HZ9VDSI1 HZ9VDSM1 HZ9VDSM2 HZ9VDSS1

kolenová redukcia 90°, 
guľaté Ø 150 mm/ploché

ploché potrubie, 50 cm ploché potrubie, 100 cm plochý spojovací diel

35,00 € 29,00 €  29,00 € 35,00 € 

35,00 € 25,00 € 49,00 € 15,00 € 
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Odvetrávanie Recirkulácia
s (čiastočným) vedením 
vzduchu

Recirkulácia
bez vedenia vzduchu

HZ9VRUD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu 
bez vedenia vzduchu

HZ9VRCR0
cleanAir filter

HZ9VEDU0 
Akustický filter

•  Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s odvetrávaním.

•  Obsahuje 4 výkonné, akustické filtre na nižšiu hladinu 
hluku a výrazne zlepšenú akustiku.

•  Nevyhnutné základné príslušenstvo na všetky 
konfigurácie recirkulácie s čiastočným alebo úplným 
vedením vzduchu (s potrubím).

•  Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir 
filtre, ktoré badateľne redukujú pachy a arómu pri varení 
(napr. rybacích pokrmov).

•  Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania 
zápachu sa pýši životnosťou cca 360 hodín pri 
intenzívnom varení.

•  Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.
•  Difúzny prvok sa dá pripevniť priamo na prvky plochého 

potrubia. Pri konfigurácii recirkulácie s čiastočným alebo 
úplným vedením pomocou potrubia je vzduch vedený do 
oblasti sokla.

•  Nevyhnutné príslušenstvo na prevádzku s recirkuláciou 
bez vedenia vzduchu (bez potrubia)

•  Obsahuje 4 integrované, výkonné pachové cleanAir 
filtre, ktoré badateľne redukujú pachy a arómu pri varení 
(napr. rybacích pokrmov).

•  Veľký povrch filtra s vysokou schopnosťou znižovania 
zápachu sa pýši životnosťou cca 360 hodín pri 
intenzívnom varení.

•  Redukuje hlučnosť a optimalizuje psychoakustiku.

•  Súprava HZ9VRCR0 obsahuje 4 výkonné cleanAir 
pachové filtre, ktoré sa dajú použiť ako výmenné 
preHZ9VRUD0 (recirkulácia bez vedenia vzduchu) 
a HZ9VRPD0 (recirkulácia s čiastočným alebo plným 
vedením vzduchu).

HZ9VRPD0
Štartovacia súprava na recirkuláciu 
s (čiastočným) vedením vzduchu

Náhradný filter
na prevádzku recirkulácie

Príslušenstvo.
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Pokyny k hĺbke zapustenia a k rozmerom 
kuchynských systémov.

Pokyny ohľadom pracovnej dosky

Maximálna hĺbka zapustenia pri modeloch s rámčekom je 223 mm, maximálna hĺbka zapustenia pri modeloch bez 
rámčeka je 227 mm. V zásade sú tak možné všetky bežné kuchynské systémy a rozmery. Kvôli hĺbke zapustenia modelov 
inductionAir Plus je obsadený minimálne úložný priestor hornej zásuvky.

V prípade, že by kvôli hĺbke zapustenia mal spotrebič 
zasahovať až do oblasti druhej zásuvky, je aj napriek tomu 
možné návrh realizovať, pokiaľ je okraj zásuvky a korpus 
zásuvky nižší než jeho čelná stena. Aj keď inductionAir Plus 
aj potom čiastočne zasahuje do oblasti druhej zásuvky, 
nijak to nezasahuje do výsuvu zásuvky a je zachovaná aj 
dizajnová linka.

Na inštaláciu inductionAir Plus je nutná šírka pracovnej 
dosky ≥ 16 mm.

Pokiaľ sú okraje rovnako vysoké ako čelná stena, nedá sa 
prípadne používať ani druhá zásuvka.

Pokiaľ je pracovná doska tenšia ako 16 mm, dá sa 
inductionAir Plus aj tak bez problémov inštalovať. Je 
iba treba dávať pozor na to, aby v oblasti inštalácie bola 
dosiahnutá inštalačná šírka 16 mm - napríklad zosilnením 
materiálu.

Čím tenšia je inštalačná šírka pracovnej dosky, tým viac je dôležitá jej stabilita: Pri maximálnom naložení inductionAir Plus 
hrncami vrátane ich obsahu a vďaka vlastnej váhe inductionAir Plus sa dá dosiahnuť maximálne zaťaženie až 60 kg. Túto 
stabilitu musí zaručovať pracovná doska. Dbajte na pokyny výrobcu pracovnej dosky.
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ED711FQ15E

ED777FQ25E

EX875LX67E / 
EX877LX67E / ED877FQ25E

EX807LX67E / ED807FQ25E

ED811FQ15E

Rozmerové výkresy Rozmerové výkresy

≥ 60 cm spodnej skrinky ≥ 80 cm spodnej skrinky

A – Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
B – Hĺbka zapustenia
C – Pracovná doska, do ktorej sa inštaluje spotrebič, musí odolať silám do 60 kg, čo je prípadne nutné zaistiť 

zodpovedajúcou konštrukciou.
D – Výrez v zadnej stene nábytku na vedenie vzduchu je nutný. Presnú veľkosť a polohu nájdete na špeciálnych 

rozmerových výkresoch.

A – Detailný výrez.
B – Minimálna vzdialenosť od výrezu k stene.
C – Hĺbka zapustenia.
D – Fazeta max.
E – 6,5+0,5

F – Pracovná doska, do ktorej sa inštaluje spotrebič, musí odolať silám do 60 kg, čo je prípadne 
nutné zaistiť zodpovedajúcou konštrukciou.

G – Výrez v zadnej stene nábytku na vedenie vzduchu je nutný. Presnú veľkosť a polohu nájdete 
na špeciálnych rozmerových výkresoch.

≥ 80 cm spodnej skrinky
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ED711FQ15E / ED777FQ25E / EX875LX67E / EX877LX67E /
ED811FQ15E / ED877FQ25E

ED711FQ15E / ED777FQ25E / EX875LX67E / EX877LX67E /
ED811FQ15E / ED877FQ25E

ED707FQ25E / EX807LX67E / ED807FQ25E ED707FQ25E / EX807LX67E / ED807FQ25E

EX875LX67E / EX877LX67E / ED877FQ25E / ED811FQ15E

ED707FQ25E EX807LX67E / ED807FQ25E

ED711FQ15E / ED777FQ25E

Siemens domáce spotrebiče | inductionAir Plus plánovacie podklady inductionAir Plus plánovacie podklady | Siemens domáce spotrebiče

Rozmerové výkresy: výstup vzduchu Rozmerové výkresy: inštalácia recirkulácie 
bez vedenia vzduchu

≥ 60 cm spodnej skrinky

A – Je potrebné pripojiť na zadnú stranu spotrebiča.

≥ 80 cm spodnej skrinky

Pohľad zboku:
≥ 60 cm a ≥ 80 cm spodnej skrinky

Poloha výrezu zadnej strany nábytku:
≥ 60 cm a ≥ 80 cm spodnej skrinky

Všetky rozmery sú uvedené v mm. Všetky rozmery sú uvedené v mm.
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ED711FQ15E / ED777FQ25E / EX875LX67E / EX877LX67E / 
ED707FQ25E / EX807LX67E / ED811FQ15E / ED877FQ25E / 
ED807FQ25E

EX875LX67E / EX877LX67E / ED811FQ15E / ED877FQ25E

ED707FQ25E EX807LX67E / ED807FQ25E

ED711FQ15E / ED777FQ25E

Siemens domáce spotrebiče | inductionAir Plus plánovacie podklady inductionAir Plus plánovacie podklady | Siemens domáce spotrebiče

Rozmerové výkresy: inštalácia (čiastočne) 
vedeného vzduchu v recirkulácii 
a odvetrávanie - pohľad zboku.

Rozmerové výkresy: inštalácia (čiastočne) 
vedeného vzduchu v recirkulácii 
a odvetrávanie - pohľad spredu.

≥ 60 cm a ≥ 80 cm spodnej skrinky ≥ 60 cm spodnej skrinky ≥ 80 cm spodnej skrinky

Dimenzovanie s bežnými NW 150 prvkami plochého kanálu (222 x 89 mm), 
ktoré nie sú súčasťou dodávky spotrebiča alebo príslušenstva. Všetky rozmery sú uvedené v mm. Všetky rozmery sú uvedené v mm.
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Zákaznícka linka: +421 244 452 041 e-mail: siemens.spotrebice@bshg.com
© 2019 BSH domácí spotrebice s.r.o.

www.siemens-home.bsh-group.com/cz/

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannej známke Siemens AG.

• Image obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR.

• Myslite prosím na niekoľkonásobné použitie tohto prospektu a dajte ho ďalším záujemcom.

• Technické zmeny vyhradené. Uvedené ceny sú iba orientačné, konečnú cenu stanoví váš predajca.

• Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe mer-

aní prevádzaných v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho práva. Hodnoty 

namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

Váš odborný predajca, ktorý vám nielen spoľahlivo poradí 
pri výbere, ale i po nákupe je vám kedykoľvek k dispozici:


