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Siemens - Indbygningsovn
stål
HB20AB512S
Ovntype / Ovnfunktioner
• Ovnvolumen: 66 l
• Energiklasse A
• 5 ovnfunktioner: stor variogrill, varmluft/impulsgrill,
undervarme, 3D varmluft Plus, over-/undervarme
• Temperaturregulering fra 50 - 270° C
• Lynopvarmning
Design
• Forsænkbar(e) betjeningsknap(per), Cylinderknapper
• Fuldt glas i inderdøren
• Ovnrum med titanEmalje
• Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
• Betjeningspanel: rustfrit stål
Miljø og sikkerhed
• Sikkerhed ovn: mekanisk dørlås, indbygget køleblæser
• Type af ovnrum: Glat
• Fronttemperatur maks. 40°C, målt midt på døren ved 180º
C over-/undervarme efter 1 time

Siemens - Glaskeramisk kogesektion, 60 cm
Uden ramme med facette kanter
ET651NE17E
Komfort
• Mono touchSlider-betjening
Professionelt udstyr
• Betjeningspanel med pausefunktion
• reStart funktion
• Ankogningselektronik
Specifikationer
• 4 highSpeed kogezoner
• 17 effekttrin
• Digitalt funktionsdisplay
Design
• Glaskeramik uden dekoration
Miljø og sikkerhed
• 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
• Børnesikring
• Sikkerhedsafbryder
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Siemens - speedMatic Opvaskemaskine, 60 cm - ekstra
høj
Fuldt integrerbar
SX66P092EU
Forbrug og ydelse
• Energiklasse: A+++, Tørreevne: A
• Årligt forbrug ved program Øko 50°C: 2660 l vand / 237
kWh (baseret på 280 opvaske)
• 14 standardkuverter
• Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
Programmer og specialfunktioner
• 6 programmer: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Øko 50°C,
Glas 40°C, Lyn 45°C, Forskyl
• 4 tillægsfunktioner: Shine and Dry, intensivZone,
varioSpeed Plus, hygiejnePlus
• Zeolith®-tørring
Design og komfort
• varioFlex Pro kurvesystem med blåmarkerede touchpoints
• varioDrawer Pro, en tredje kurv med fleksibel indretning
• doseringsAssistent
• Højdejustebar overkurv med 3-trins rackMatic®
• Servolås® for nem og smidig åbning og lukning af lågen
• auto All in 1
• Elektronisk resttidsindikering i minutter
• timeLight
• Tidsforvalg: 1-24 timer
Teknik
• iQdrive: energibesparende og stillegående motorteknologi
• Sensorer: Aqua-Sensor, mængdeSensor
• Varmeveksler
• Afkalkningselektronik
• Elektronisk indikator for manglende salt
• Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
• Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
• Inderkar: Rustfrit stål

Siemens - Vaskemaskine
WM14B262DN
Forbrug og ydelse
• Kapacitet: 6 kg
• Energiklasse: A+++
• Årligt energiforbrug 153 kWh, baseret på 220
standardvaske ved 60°C- og 40°C-normalprogrammerne til
bomuld ved hel og halv fyldning
• Maksimal centrifugeringshastighed: 1400 omdr./min
Programmer og specialfunktioner
• Specialprogrammer: Strygelet Special, Mix, Skjorter/
Business, Sport, Hygiejne, Super 15 min / Super 30 min,
Uld-/håndvask Finvask/Silke
• varioPerfect: Energi- eller tidsoptimering af programmer
med perfekt resultat
Design og komfort
• Display med visning af programforløb, temperatur,
omdrejninger, resttid og sluttid
• En programvælger til betjening af samtlige vaske- og
specialprogrammer.
• Taster: Start/Pause, Centrifugering, Ekstra skyl, ecoPerfect,
speedPerfect, Forskudt starttid, Temperaturvalg
Teknik
• waterPerfect: mængdeautomatik
Sikkerhed
• Elektronisk spærring af lugeåbning
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Siemens - Køle-/fryseskab, 178 cm
Fuldt integreret
KI87SAD30
Forbrug og ydelse
• Energiklasse: A++, 225 kWh/år
• Nettovolumen total: 270 l
Design og komfort
• Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
• 2 separate justerbare kølesystemer
• Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion
der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
• Interiør med metalapplikationer
• Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem
og dørlukningshjælp med softClose
Køleafdeling
• Nettoindhold køl: 209 l
• freshSense - jævn temperatur gennem intelligent
sensorteknologi
• 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
• varioShelf - individuelt justerbar hylde for ideel udnyttelse af
plads
• easyAccess hylde - nem adgang og godt overblik
• hydroFresh skuffe med fugtighedsregulering, holder frugt og
grønt frisk op til dobbelt så længe
• superKøl med automatisk tilbagestilling
• Belysning: LED i køledelen
Fryser
• **** fryser: 61 l nettoindhold
• superFrys med automatisk tilbagestilling
• Indfrysningskapacitet: 7 kg pr. døgn
• Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 26 timer
• 2 transparente fryseskuffer, 1 bigBox
• varioZone - Udtagelige hylder af sikkerhedsglas for ekstra
plads
Teknisk information
• Leveres højrehængslet, vendbar dør
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Siemens - Kondenstørretumbler
WT46B267DN
Forbrug og ydelse
• Kapacitet: 7 kg
• Energiklasse: B
• Årligt energiforbrug 501 kWh, baseret på 160 normale
tørringer for bomuld skabstørt ved fyldt og halv maskine
Programmer og specialfunktioner
• autoDry: elektronisk fugtkontrol
• Specialprogrammer: uldFinish 6', Mix, Outdoor, Lingeri,
superLyn 40
• Antikrøl, op til 120 minutter ved programslut
Design og komfort
• Display med tal, der viser resttidsindikering og forskudt start
• Taster: Skåne, Signal, antiKrøl
• antiVibration Design: Øget stabilitet og mere stille gang
• softDry-system: Stor unik tromle i rustfri stål. Medbringere i
soft-design

www.invita.dk - www.siemens-home.dk

