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Introducing our freestanding range of sensor-controlled appliances with
iSensoric technology. Fully coordinated, they are good looking on their
own and fabulous together.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/dk

The future moving in.



iQ100

3.482

iQ100
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB010FBR1S

Indbygningsovn med lynstart-funktion,
med en effektiv opvarmning af
ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og
ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres
til et minimum.

• Med den effektive lynopvarmning, opnår
du den ønskede temperatur hurtigt.

• Ovnrum med emaljebelægning af høj og
robust kvalitet.

• 3D hotAir Plus – jævn fordeling af varmen
i op til tre forskellige niveauer giver dig
perfekte resultater.

Tekniske data
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Nej
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

575-597 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 658 x 678 x

652
• Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 34,797
• Anvendelig volumen (af hulrum): 66
• Tilberedningsmetode: Over-/undervarme,

Stor Vario-grill, Varmluft, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft skånsom

• Ovnrumsmateriale: Andet
• Temperaturkontrol: mekanisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE
• Længde på elledning: 100
• EAN-kode: 4242003808900

iQ500

7.980

iQ500
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HB478GCB0S

Med denne innovative ovn fra Siemens
kan du forkorte tilberedningstiden
med lynopvarmningen, eller hurtigt
tilberede frosne madretter med coolStart
funktionen, og rengøringen sker
helt automatisk med activeClean® -
pyrolytisk selvrens.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl funktionen har 30 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• Intuitiv betjening med den belyste
lightControl-drejeknap.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

Tekniske data
• Farve / Materiale: sort
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x

660
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 39,860
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: Over-/undervarme,

Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved
lav temperatur, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft
skånsom

• Ovnrumsmateriale: Andet
• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003802434

iQ500

6.300

iQ500
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB517GCS0S

Indbygningsovn med lynstart-funktion,
med en effektiv opvarmning af
ovnrummet, er ovnen hurtigere varm, og
ventetiden indtil ovnen er klar, reduceres
til et minimum.

• Med den effektive lynopvarmning, opnår
du den ønskede temperatur hurtigt.

• Ovnrum med emaljebelægning af høj og
robust kvalitet.

• cookControl10 - ti automatiske
programmer som garanterer et godt
resultat.

• Intuitiv betjening med den belyste
lightControl-drejeknap.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

Tekniske data
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x

660
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 34,560
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: Over-/undervarme,

Pizzaindstilling, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft
skånsom

• Ovnrumsmateriale: Andet
• Temperaturkontrol: mekanisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003815199

iQ500

7.702

iQ500
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB578ACS0S

Med denne innovative ovn fra Siemens
kan du forkorte tilberedningstiden
med lynopvarmningen, eller hurtigt
tilberede frosne madretter med coolStart
funktionen, og rengøringen sker
helt automatisk med activeClean® -
pyrolytisk selvrens.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl funktionen har 30 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• Intuitiv betjening med den belyste
lightControl-drejeknap.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

Tekniske data
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x

660
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 39,660
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: Over-/undervarme,

Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved
lav temperatur, Stor grill, Undervarme,
Varmluft, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft
skånsom

• Ovnrumsmateriale: Andet
• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003815380
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iQ700

7.665

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB634GCS1S

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• ecoClean gør rengøringen let og
ubesværet. En speciel belægning på
bagvæggen opløser fedt og reducerer
lugten betydeligt.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver

dig perfekte resultater, uanset hvilket
niveau du benytter.

Tekniske data
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: delvis

katalyse, Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x

670
• Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 36,940
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003703441

iQ700

9.870

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, rustfrit stål
HB675GIS1S

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl10 - ti automatiske
programmer som garanterer et godt
resultat.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Tekniske data
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x

670
• Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 39,572
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003740064

iQ700

9.870

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, hvid
HB675GIW1S

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl10 - ti automatiske
programmer som garanterer et godt
resultat.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.

Tekniske data
• Farve / Materiale: hvid
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x

670
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 39,572
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003740071

iQ700

9.135

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HB874GCB1S

Med denne innovative ovn fra Siemens
kan du forkorte tilberedningstiden
med lynopvarmningen, eller hurtigt
tilberede frosne madretter med coolStart
funktionen, og rengøringen sker
helt automatisk med activeClean® -
pyrolytisk selvrens.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver

dig perfekte resultater, uanset hvilket
niveau du benytter.

Tekniske data
• Farve / Materiale: sort
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x

670
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 38,850
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003789704
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iQ700

10.500

iQ700
Indbygningsovn, 60 x 60 cm, sort
HB876GDB6S

Med denne innovative ovn fra Siemens
kan du forkorte tilberedningstiden
med lynopvarmningen, eller hurtigt
tilberede frosne madretter med coolStart
funktionen, og rengøringen sker
helt automatisk med activeClean®
- pyrolytisk selvrens. Du kan tilmed
betjene din ovn med Home Connect,
uanset hvor du befinder dig.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl Plus – tag din madlavning til
det næste niveau.

• roastingSensor Plus – stegetermometret
med tre målepunkter, der sikrer dig
ultramøre og velsmagende stege.

• Brugervenlig menunavigation med gode
displayfunktioner - TFT-Touchdisplay.

Tekniske data

• Farve / Materiale: sort
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 670 x 680 x

670
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 39,050
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003789681

iQ700

12.915

iQ700
Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x
60 cm, rustfrit stål
HM655GNS1S

Forkort tilberedningstiden med
mikrofunktionen varioSpeed og
lynopvarmning.

• varioSpeed – klar madlavningen op til 50
% hurtigere.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• ecoClean gør rengøringen let og
ubesværet. En speciel belægning på
bagvæggen opløser fedt og reducerer
lugten betydeligt.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver

dig perfekte resultater, uanset hvilket
niveau du benytter.

Tekniske data

• Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Mål ovnrum (H x B x D): 357.0 x 480 x

392.0
• Længde på elledning: 120
• Nettovægt: 44,421
• Bruttovægt: 46,8
• EAN-kode: 4242003693575

iQ700

15.225

iQ700
Indbygningsovn med mikrofunktion, 60 x
60 cm, sort
HM876GDB6S

Kombiovn med mikrofunktion
og varioSpeed som forkorter
tilberedningstiden med op til 50%.
activeClean® pyrolytisk selvrens gør
rengøringen nem og enkel, og ovnen kan
fjernbetjenes med appen Home Connect.

• varioSpeed – klar madlavningen op til 50
% hurtigere.

• Med Home Connect appen kan du
fjernbetjene dine produkter. Du er altid
kun et klik væk fra dit produkt.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl Plus – tag din madlavning til
det næste niveau.

Tekniske data

• Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: sort
• Mål ovnrum (H x B x D): 357.0 x 480 x

392.0
• Længde på elledning: 120
• Nettovægt: 45,699
• Bruttovægt: 48,1
• EAN-kode: 4242003789667

iQ700

13.440

iQ700
Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x
60 cm, rustfrit stål
HR676GIS1S

Med denne innovative ovn fra Siemens
kan du forkorte tilberedningstiden
med lynopvarmningen, eller hurtigt
tilberede frosne madretter med coolStart
funktionen, og rengøringen sker
helt automatisk med activeClean® -
pyrolytisk selvrens.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• pulseSteam: dampfunktion der giver et
sprødt og saftigt resultat.

• cookControl Plus – tag din madlavning til
det næste niveau.

• roastingSensor - yderst pålideligt
stegetermometer som sikrer et perfekt
stegeresultat.

Tekniske data

• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x

660
• Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 41,796
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003746165
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iQ700

13.440

iQ700
Indbygningsovn med dampfunktion, 60 x
60 cm, sort
HR876GDB6S

Med denne innovative ovn fra Siemens
kan du forkorte tilberedningstiden
med lynopvarmningen, eller hurtigt
tilberede frosne madretter med coolStart
funktionen, og rengøringen sker
helt automatisk med activeClean®
- pyrolytisk selvrens. Du kan tilmed
betjene din ovn med Home Connect,
uanset hvor du befinder dig.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• pulseSteam: dampfunktion der giver et
sprødt og saftigt resultat.

• cookControl Plus – tag din madlavning til
det næste niveau.

• roastingSensor Plus – stegetermometret
med tre målepunkter, der sikrer dig
ultramøre og velsmagende stege.

Tekniske data
• Farve / Materiale: sort
• Installation: Indbygning
• Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk

+Hydrolytisk
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Produktmål (HxBxD): 595 x 594 x 548
• Dimension af pakket produkt: 675 x 690 x

660
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 42,346
• Anvendelig volumen (af hulrum): 71
• Tilberedningsmetode: 4D-varmluft,

Forvarme, Hold-varm-funktion, Lille
grill, Over-/undervarme, Pizzaindstilling,
Skånsom tilberedning ved lav temperatur,
Stor grill, Undervarme, Varmluft/
Impulsgrill, Varmluft Øko

• Temperaturkontrol: elektronisk
• Antal indvendige lamper: 1
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003789650

iQ700

19.215

iQ700
dampovn til indbygning, 60 x 60 cm, sort
HS858GXB6S

Forkort tilberedningstiden takket være
hurtig forvarmning og coolStart. Du kan
fjernbetjene din ovn med Home Connect.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• fullSteam med sous-vide – se frem til
sunde og velsmagende måltider med
denne spændende madlavningsteknik.

• cookControl Plus – tag din madlavning til
det næste niveau.

• roastingSensor Plus – stegetermometret
med tre målepunkter, der sikrer dig
ultramøre og velsmagende stege.

• TFT touchdisplay Plus - Det tydelige
og intuitive design guider dig igennem
ovnens mange indstillinger med lethed og
hjælper dig til at få mest muligt ud af både
din ovn og dine kulinariske anstrengelser.

Tekniske data
• Farve / Materiale: sort
• Installation: Indbygning
• Lugeåbning: Dropdown
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

585-595 x 560-568 x 550
• Dimension af pakket produkt: 670 x 660 x

690
• Kontrolpanelmateriale: Glas
• Dørmateriale: Glas
• Nettovægt: 45,989
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 120
• EAN-kode: 4242003789452

945

iQ700
Teleskopudtræk, 2 niveauer, fuldt
udtræk, rustfrit stål
HZ638200

Tekniske data
• Dimension af pakket produkt: 85 x 305 x

410
• Palledimensioner: 77.0 x 80.0 x 120.0
• Standardantal enheder pr. palle: 54
• Nettovægt: 2,109
• Bruttovægt: 2,5
• EAN-kode: 4242003673553

1.155

iQ700
Teleskopudtræk, 2 niveauer, fuldt
udtræk, rustfrit stål
HZ638270

Tekniske data
• Dimension af pakket produkt: 85 x 300 x

420
• Palledimensioner: 95.0 x 80.0 x 120.0
• Standardantal enheder pr. palle: 48
• Nettovægt: 2,467
• Bruttovægt: 2,8
• EAN-kode: 4242003673560
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1.260

iQ700
Teleskopudtræk, 3 niveauer, fuldt
udtræk, rustfrit stål
HZ638300

Tekniske data
• Dimension af pakket produkt: 90 x 310 x

415
• Palledimensioner: 95.0 x 80.0 x 120.0
• Standardantal enheder pr. palle: 48
• Nettovægt: 2,709
• Bruttovægt: 3,1
• EAN-kode: 4242003673577

1.365

iQ700
Teleskopudtræk, 3 niveauer, fuldt
udtræk, rustfrit stål
HZ638370

Tekniske data
• Dimension af pakket produkt: 90 x 310 x

420
• Palledimensioner: 100.0 x 80.0 x 120.0
• Standardantal enheder pr. palle: 48
• Nettovægt: 3,167
• Bruttovægt: 3,5
• EAN-kode: 4242003673584

iQ700

9.870

iQ700
Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm,
rustfrit stål
CM633GBS1S

Forkort tilberedningstiden med
mikrofunktionen varioSpeed og
lynopvarmning.

• varioSpeed – klar madlavningen op til 50
% hurtigere.

• Med den effektive lynopvarmning, opnår
du den ønskede temperatur hurtigt.

• cookControl funktionen har 14 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• 4D hotAir – jævn fordeling af varmen giver

dig perfekte resultater, uanset hvilket
niveau du benytter.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x

392.0
• Længde på elledning: 150
• Nettovægt: 36,033
• Bruttovægt: 38,3
• EAN-kode: 4242003707418

iQ700

14.070

iQ700
Kompaktovn med mikro, 60 x 45 cm, sort
CM876GDB6S

Kombiovn med mikrofunktion
og varioSpeed som forkorter
tilberedningstiden med op til 50%.
activeClean® pyrolytisk selvrens gør
rengøringen nem og enkel, og ovnen kan
fjernbetjenes med appen Home Connect.

• varioSpeed – klar madlavningen op til 50
% hurtigere.

• fastPreheat – varmer din ovn op på et
øjeblik. coolStart – tilbereder frostvarer
helt uden forvarmning.

• activeClean® – nu igangsætter din
selvrensende ovn rengøringen helt
automatisk.

• cookControl Plus – tag din madlavning til
det næste niveau.

• roastingSensor Plus – stegetermometret
med tre målepunkter, der sikrer dig
ultramøre og velsmagende stege.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Kombi mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: sort
• Mål ovnrum (H x B x D): 237.0 x 480 x

392.0
• Længde på elledning: 150
• Nettovægt: 36,733
• Bruttovægt: 39,0
• EAN-kode: 4242003789964

5 
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3.150

iQ700
Tilbehørskuffe, 60 x 14 cm, sort
BI630ENS1

Tilbehørsskuffe - perfekt til opbevaring
af køkkenredskaber, grydelåg og andet
køkkengrej.

• push&pull – den stilrene, grebsløse
skuffe, der er supernem både at åbne og
lukke.

• 14 cm høje skuffe der er ideel i
kombination med et 45 cm kompakt
produkt.

Tekniske data
• Nettovægt: 11,940
• Bruttovægt: 13,1
• Product image:

MCSA00776811_423865_BI630ENS1_def.jpg
• EAN-kode: 4242003676646

6 
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iQ500

Tilbudspris 3.255

iQ500
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm,
rustfrit stål
BF525LMS0

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche.
Optø, opvarm og tilbered maden ekstra
hurtigt.

• cookControl funktionen har 7 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• Med touchSlider betjeningen er det muligt
at ændre effektniveauet ved at trykke
direkte på touchSlideren eller ved at køre
én finger henover.

• En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende
adgang til det varme ovnrum, også hvis
ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Mål ovnrum (H x B x D): 201.0 x 308.0 x

282.0
• Længde på elledning: 130
• Nettovægt: 16,958
• Bruttovægt: 19,0
• EAN-kode: 4242003805527

iQ700

Tilbudspris 6.300

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm,
rustfrit stål
BF634LGS1

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche.
Optø, opvarm og tilbered maden ekstra
hurtigt.

• cookControl funktionen har 7 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900

watt.
• En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende

adgang til det varme ovnrum, også hvis
ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
• Længde på elledning: 150
• Nettovægt: 16,726
• Bruttovægt: 18,9
• EAN-kode: 4242003676400

iQ700

Tilbudspris 6.300

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm,
rustfrit stål
BF634RGS1

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche.
Optø, opvarm og tilbered maden ekstra
hurtigt.

• cookControl funktionen har 7 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900

watt.
• En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende

adgang til det varme ovnrum, også hvis
ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: rustfrit stål
• Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
• Længde på elledning: 150
• Nettovægt: 16,726
• Bruttovægt: 18,9
• EAN-kode: 4242003676431

iQ700

Tilbudspris 7.035

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, sort
BF834LGB1

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche.
Optø, opvarm og tilbered maden ekstra
hurtigt.

• cookControl funktionen har 7 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900

watt.
• En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende

adgang til det varme ovnrum, også hvis
ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: sort
• Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
• Længde på elledning: 150
• Nettovægt: 16,726
• Bruttovægt: 18,9
• EAN-kode: 4242003788271

1 



iQ700

Tilbudspris 7.035

iQ700
Mikroovn til indbygning, 60 x 38 cm, sort
BF834RGB1

Mikroovn til indbygning i en 38 cm niche.
Optø, opvarm og tilbered maden ekstra
hurtigt.

• cookControl funktionen har 7 forskellige
automatikprogrammer, der garanterer en
perfekt tilberedning.

• TFT-displayet kan læses fra alle vinkler.
• Spar tid med høj mikroeffekt - op til 900

watt.
• En sidehængt ovnlåge giver dig glimrende

adgang til det varme ovnrum, også hvis
ovnen er placeret i et højskab.

Tekniske data
• Mikroovnstype: Mikrobølgeovn
• Kontroltype: elektronisk
• Farve / Materiale: sort
• Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270
• Længde på elledning: 150
• Nettovægt: 16,626
• Bruttovægt: 18,8
• EAN-kode: 4242003788301
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Tilbudspris 16.275

iQ700
Fuldautomatisk
indbygningskaffemaskine, metallic
CT636LES6

Indbygget fuldutomatisk
espressomaskine med Home Connect
for perfekt kaffenydelse og komfort.

• Mindre bitter smag i den ekstra stærke
kaffe. aromaDouble Shot kværner kaffen
to gange.

• autoMilk Clean - fuldautomatisk rensning
og optimal hygejne.

• Førsteklasses keramisk kværn -
ceramDrive.

• Den intelligente coffeeSensor System
tilpasser automatisk kværnetiden til
bønnesorten, der males, så du altid får
den perfekte mængde til din foretrukne
kaffe.

• oneTouch: Espresso, kaffe, cappuccino
eller latte macchiato ved ét tryk på en
knap.

Tekniske data
• Installation: Indbygning
• Skummundstykke: Nej
• Display: Nej
• Vandbeskyttelsessystem: Nej
• Portionsstørrelser: Alle kopper
• Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 385
• Dimension af pakket produkt: 540 x 478 x

670
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449

x 558 x 356
• EAN-kode: 4242003703595

Tilbudspris 18.375

iQ700
Fuldautomatisk
indbygningskaffemaskine, sort
CT836LEB6

Indbygget fuldutomatisk
espressomaskine med Home Connect
for perfekt kaffenydelse og komfort.

• Vores partnerskab med Amazon Alexa
gør det muligt, at betjene dine produkter
med din stemme.

• Mindre bitter smag i den ekstra stærke
kaffe. aromaDouble Shot kværner kaffen
to gange.

• autoMilk Clean - fuldautomatisk rensning
og optimal hygejne.

• Førsteklasses keramisk kværn -
ceramDrive.

• Den intelligente coffeeSensor System
tilpasser automatisk kværnetiden til
bønnesorten, der males, så du altid får
den perfekte mængde til din foretrukne
kaffe.

Tekniske data
• Installation: Indbygning
• Skummundstykke: Nej
• Display: Nej
• Vandbeskyttelsessystem: Nej
• Portionsstørrelser: Alle kopper
• Produktmål (HxBxD): 455 x 594 x 385
• Dimension af pakket produkt: 540 x 478 x

670
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 449

x 558 x 356
• EAN-kode: 4242003800171

1 



iQ100

Tilbudspris 5.880

iQ100
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EH651FEB1E

Induktionskogesektion – hurtigere, mere
sikker, mere effektiv madlavning og nem
rengøring

• Med touchSlider betjeningen er det muligt
at ændre effektniveauet ved at trykke
direkte på touchSlideren eller ved at køre
én finger henover.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

• Timer med stopfunktion giver sikker
slukning af kogezonen, efter den
indstillede tid er udløbet.

• Med børnesikringen er det muligt
at forhindre børn i at tænde for
kogezonerne.

• For mere energieffektiv madlavning -
Energiforbruget vises i display.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 4
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 560-560 x 490-500
• Bredde på produktet: 592
• Produktmål (HxBxD): 51 x 592 x 522
• Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x

603
• Nettovægt: 12,139
• Bruttovægt: 13,3
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003716212

iQ100

Tilbudspris 9.555

iQ100
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EH851FEB1E

Induktionskogesektion – hurtigere, mere
sikker, mere effektiv madlavning og nem
rengøring

• Med touchSlider betjeningen er det muligt
at ændre effektniveauet ved at trykke
direkte på touchSlideren eller ved at køre
én finger henover.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

• Timer med stopfunktion giver sikker
slukning af kogezonen, efter den
indstillede tid er udløbet.

• Med børnesikringen er det muligt
at forhindre børn i at tænde for
kogezonerne.

• For mere energieffektiv madlavning -
Energiforbruget vises i display.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 4
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 750-750 x 490-500
• Bredde på produktet: 802
• Produktmål (HxBxD): 51 x 802 x 522
• Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x

603
• Nettovægt: 15,730
• Bruttovægt: 17,1
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003716397

iQ300

Tilbudspris 6.300

iQ300
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EH675LFC1E

Stilren induktionskogesektion med
stegeSensor Plus – intet brænder fast.

• Den variable dobbelte kogezone giver god
plads til de store gryder og pander.

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

• Timer med stopfunktion giver sikker
slukning af kogezonen, efter den
indstillede tid er udløbet.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 4
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 560-560 x 490-500
• Bredde på produktet: 602
• Produktmål (HxBxD): 51 x 602 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x

603
• Nettovægt: 14,339
• Bruttovægt: 15,5
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003697856

iQ300

Tilbudspris 12.390

iQ300
Induktionskogeplade, 90 cm, sort
EH975LVC1E

Stilren induktionskogesektion med
stegeSensor Plus – intet brænder fast.

• God plads til store pander, kasseroller og
gryder takket være en 32 cm trippelzone.

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

• Timer med stopfunktion giver sikker
slukning af kogezonen, efter den
indstillede tid er udløbet.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 5
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 880-880 x 490-500
• Bredde på produktet: 912
• Produktmål (HxBxD): 51 x 912 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 1073

x 603
• Nettovægt: 20,673
• Bruttovægt: 22,4
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003698273
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iQ700

Tilbudspris 8.085

iQ700
Induktionskogeplade, 60 cm, sort
EX677FEC5E

Moderne og innovativ flexInduction
kogeplade fra Siemens, som giver mere
fleksibel brug af kogezoner, så du får
større frihed i din madlavning.

• flexInduction – den smarte
madlavningszone, der tilpasser sig dit
køkkengrej.

• Med touchSlider betjeningen er det muligt
at ændre effektniveauet ved at trykke
direkte på touchSlideren eller ved at køre
én finger henover.

• fryingSensor – sikrer en jævn temperatur,
så du kan vinke farvel til at brænde
aftensmaden på.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

• Timer med stopfunktion giver sikker
slukning af kogezonen, efter den
indstillede tid er udløbet.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 4
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 560-560 x 490-500
• Bredde på produktet: 602
• Produktmål (HxBxD): 51 x 602 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 753 x

608
• Nettovægt: 13,499
• Bruttovægt: 14,6
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003838884

iQ700

Tilbudspris 10.500

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX875LEC1E

Moderne og innovativ flexInduction
kogeplade fra Siemens, som giver mere
fleksibel brug af kogezoner, så du får
større frihed i din madlavning.

• flexInduction – den smarte
madlavningszone, der tilpasser sig dit
køkkengrej.

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

• Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at
flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 4
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 750-780 x 490-500
• Bredde på produktet: 812
• Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x

603
• Nettovægt: 16,230
• Bruttovægt: 17,6
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003692271

iQ700

Tilbudspris 11.445

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX875LVC1E

Moderne og innovativ flexInduction
kogeplade fra Siemens, som giver mere
fleksibel brug af kogezoner, så du får
større frihed i din madlavning.

• flexInduction – den smarte
madlavningszone, der tilpasser sig dit
køkkengrej.

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

• Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at
flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

• powerBoost – forøger din induktionszones
ydeevne med op til 50 %.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 5
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 750-780 x 490-500
• Bredde på produktet: 812
• Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x

603
• Nettovægt: 16,690
• Bruttovægt: 18,1
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003717004

iQ700

Tilbudspris 13.440

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX875LYV1E

Moderne og innovativ flexInduction
kogeplade fra Siemens, som giver mere
fleksibel brug af kogezoner, så du får
større frihed i din madlavning.

• flexInduction Plus – den smarte
madlavningszone, der kan udvides, og
som tilpasser sig dit køkkengrej

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• Home Connect giver informationer om
din kogeplade, direkte på din smartphone
eller tablet, uanset hvor du er.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

• Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at
flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 4
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 750-780 x 490-500
• Bredde på produktet: 812
• Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x

603
• Nettovægt: 19,987
• Bruttovægt: 21,4
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003786338
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iQ700

Tilbudspris 12.075

iQ700
Induktionskogeplade, 80 cm, sort
EX877LVV5E

Moderne og innovativ flexInduction
kogeplade fra Siemens, som giver mere
fleksibel brug af kogezoner, så du får
større frihed i din madlavning.

• flexInduction – den smarte
madlavningszone, der tilpasser sig dit
køkkengrej.

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• Home Connect giver informationer om
din kogeplade, direkte på din smartphone
eller tablet, uanset hvor du er.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

• Juster varmeniveauet i tre trin bare ved at
flytte køkkengrejene - powerMove Plus.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 5
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 750-780 x 490-500
• Bredde på produktet: 812
• Produktmål (HxBxD): 51 x 812 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 953 x

608
• Nettovægt: 16,690
• Bruttovægt: 18,1
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003838433

iQ700

Tilbudspris 14.280

iQ700
Induktionskogeplade, 90 cm, sort
EX977LVV5E

Moderne og innovativ flexInduction
kogeplade fra Siemens, som giver mere
fleksibel brug af kogezoner, så du får
større frihed i din madlavning.

• flexInduction – den smarte
madlavningszone, der tilpasser sig dit
køkkengrej.

• God plads til store pander, kasseroller og
gryder takket være en 32 cm trippelzone.

• Med Dual lightSlider betjenes
kogesektionen enkelt og intuitivt.

• Home Connect giver informationer om
din kogeplade, direkte på din smartphone
eller tablet, uanset hvor du er.

• fryingSensor Plus – ikke flere brændte
måltider.

Tekniske data
• Produktfamilie: Kogesektion glaskeramik
• Installation: Indbygning
• Energiinput: El
• Samlet antal indstillinger, som kan

anvendes på samme tid: 5
• Nichemål ved indbygning (H x B x D): 51

x 880-880 x 490-500
• Bredde på produktet: 912
• Produktmål (HxBxD): 51 x 912 x 520
• Dimension af pakket produkt: 126 x 1073

x 608
• Nettovægt: 21,693
• Bruttovægt: 23,4
• Restvarmeindikator: Separat
• Placering af kontrolpanel: Front
• Grundlæggende overflademateriale:

Glaskeramik
• Farve, overflade: sort
• Godkendelse af certifikater: AENOR, CE
• Længde på elledning: 110
• EAN-kode: 4242003838853
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iQ300

Tilbudspris 7.035

iQ300
Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas
med sort tryk
LC87KHM60

Væghængt emhætte med fantastisk
design og høj kapacitet: stilfuld og
effektiv.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

• Med touchControl kan effektniveau og
LED lys betjenes direkte.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian,

VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 323
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 20,212
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin +

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 416
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 469
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

367
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 700
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 58
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003760994

iQ300

Tilbudspris 7.455

iQ300
Væghængt emhætte, 80 cm, Klart glas
med sort tryk
LC87KIM60

Væghængt emhætte med fantastisk
design og høj kapacitet: stilfuld og
effektiv.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

• Med touchControl kan effektniveau og
LED lys betjenes direkte.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian,

VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 323
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 19,610
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin +

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 380
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 469
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

367
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 651
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 57
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003761021

iQ500

Tilbudspris 5.460

iQ500
Indbygningsemhætte, 52 cm, rustfrit stål
LB57574

Kraftfuldt og stille emhætte til
indbygning – usynlig placering over
komfuret.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

Tekniske data
• Typologi: Built-in/Built-under
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 150
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

418mm x 496.0mm x 264mm
• Mindste afstand til elkogezone: 500
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 7,202
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin +

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 560
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 581
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

533
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 615
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 67
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003681497

iQ500

Tilbudspris 6.195

iQ500
Indbygningsemhætte, 70 cm, rustfrit stål
LB78574

Kraftfuldt og stille emhætte til
indbygning – usynlig placering over
komfuret.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

Tekniske data
• Typologi: Built-in/Built-under
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 150
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

418mm x 676.0mm x 264mm
• Mindste afstand til elkogezone: 500
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 8,963
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin +

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 630
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 664
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

571
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 730
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 66
• Diameter af luftudtag: 150 / 120
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003681510
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iQ500

Tilbudspris 7.035

iQ500
Væghængt emhætte, 90 cm, rustfrit stål
LC97BIP50

Kraftfuld væghængt emhætte i flot
design og med høj kapacitet: stilfuld og
effektiv.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

• Intensivt niveau – en øget effekt fjerner
kraftig mados.

• Med touchControl kan effektniveau og
LED lys betjenes direkte.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på skorstenen: 582-908/568-1018
• Højde på produktet, uden skorsten: 46
• Mindste afstand til elkogezone: 550
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 19,244
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 427
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 442
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

343
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 702
• Antal lamper: 3
• Lydniveau: 55
• Diameter af luftudtag: 150 / 120
• Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
• EAN-kode: 4242003827277

iQ500

Tilbudspris 9.135

iQ500
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med hvidt tryk
LC97FLP20

Væghængt emhætte med innovativ plano
design og høj kapacitet: elegance og
frisk luft i køkkenet.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

• Intensivt niveau – en øget effekt fjerner
kraftig mados.

• Med touchControl kan effektniveau og
LED lys betjenes direkte.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian,

VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 430
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 22,731
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 394
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 404
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

249
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 57
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003761144

iQ700

Tilbudspris 10.395

iQ700
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med sort tryk
LC91KWV60

Væghængt emhætte med fantastisk
design og høj kapacitet: stilfuld og
effektiv.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Emhættens effekttrin og lysstyrke kan
indstilles på kogepladen ved hjælp af
cookConnect-systemet, eller automatisk
ved hjælp af climateControl-sensoren,
som registrerer mængden af damp og
mados.

• voiceControl – styr din emhættes lys og
funktioner med stemmens kraft.

• Home Connect – appen, der gør din
emhætte lidt smartere.

• Fjernovervågning

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 323
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 24,422
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 525
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 512
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

402
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 991
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 58
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003761069

iQ700

Tilbudspris 11.550

iQ700
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med sort tryk
LC91KWW61S

Væghængt emhætte med fantastisk
design og høj kapacitet: stilfuld og
effektiv.

• Emhættens effekttrin og lysstyrke kan
indstilles på kogepladen ved hjælp af
cookConnect-systemet, eller automatisk
ved hjælp af climateControl-sensoren,
som registrerer mængden af damp og
mados.

• Home Connect – appen, der gør din
emhætte lidt smartere.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• emotionLight Pro: tilpas dit emfang din
personlige stil.

• Vælg farvetemperaturen for belysning
ved hjælp af Home Connect. Optimal
synlighed og atmosfære i dit køkken.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 323
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 25,122
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 527
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 512
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

402
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 988
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 56
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Andet
• EAN-kode: 4242003866405
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iQ500

Tilbudspris 9.135

iQ500
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med hvidt tryk
LC97FLP20

Væghængt emhætte med innovativ plano
design og høj kapacitet: elegance og
frisk luft i køkkenet.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

• Intensivt niveau – en øget effekt fjerner
kraftig mados.

• Med touchControl kan effektniveau og
LED lys betjenes direkte.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, Eurasian,

VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 430
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 22,731
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 394
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 404
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

249
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 57
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003761144

iQ500

Tilbudspris 9.135

iQ500
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med sort tryk
LC97FLP60

Væghængt emhætte med innovativ plano
design og høj kapacitet: elegance og
frisk luft i køkkenet.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

• Intensivt niveau – en øget effekt fjerner
kraftig mados.

• Med touchControl kan effektniveau og
LED lys betjenes direkte.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 430
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 22,881
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 394
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 404
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

249
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 57
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbar aluminium
• EAN-kode: 4242003761151

iQ700

Tilbudspris 11.760

iQ700
Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas
med sort tryk
LC97FVW60S

Væghængt emhætte med innovativ plano
design og høj kapacitet: elegance og
frisk luft i køkkenet.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Emhættens effekttrin og lysstyrke kan
indstilles på kogepladen ved hjælp af
cookConnect-systemet, eller automatisk
ved hjælp af climateControl-sensoren,
som registrerer mængden af damp og
mados.

• emotionLight Pro: tilpas dit emfang din
personlige stil.

• voiceControl – styr din emhættes lys og
funktioner med stemmens kraft.

• Home Connect – appen, der gør din
emhætte lidt smartere.

Tekniske data
• Typologi: Wall-mounted
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på produktet, uden skorsten: 430
• Mindste afstand til elkogezone: 450
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 26,968
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 394
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 578.0
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

311
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 57
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Andet
• EAN-kode: 4242003761281

iQ500

Tilbudspris 11.025

iQ500
Frithængende emfang, 90 cm, rustfrit
stål
LF98BIR55

Frithængende emhætte med
imponerende kapicitet og stilfuldt
studioLine-design.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• cookConnect – justér din emhættes lys og
niveau direkte fra kogepladen.

• voiceControl – styr din emhættes lys og
funktioner med stemmens kraft.

• Home Connect – appen, der gør din
emhætte lidt smartere.

• Se status på filtrene i emhætten.

Tekniske data
• Typologi: Island/Ceilling
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 130
• Højde på skorstenen: 698-878/698-998
• Højde på produktet, uden skorsten: 46
• Mindste afstand til elkogezone: 550
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 32,199
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 445
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 457
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

353
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 867
• Antal lamper: 4
• Lydniveau: 54
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
• EAN-kode: 4242003832134
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iQ500

Tilbudspris 5.460

iQ500
Udtræksemhætte, 60 cm, rustfrit stål
LI67SA561S

Udtræksemhætte med kraftigt sug –
næsten skjult i overskabet.

• iQdrive-motor - den stille og
supereffektive motor sikrer, at lugte og
damp fjernes lynhurtigt.

• Optimal belysning og atmosfære ved
tilberedning med LED-lys.

• Helt utroligt stille – så du kan nyde
madlavningen i ro og mag.

Tekniske data
• Typologi: Pull-out
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 175
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

385mm x 524.0mm x 290mm
• Mindste afstand til elkogezone: 430
• Mindste afstand til gasblus: 650
• Nettovægt: 11,561
• Kontroltype: elektronisk
• Antal hastighedsindstillinger: 3 trin + 2

intensiv indstilling
• Maksimalt udsugningsluft: 392
• Maksimal udsugning intensiv ved

recirkulation: 628
• Maksimal udsugning ved recirkulation:

358
• Maksimalt udsugningsluft intensiv: 717
• Antal lamper: 2
• Lydniveau: 53
• Diameter af luftudtag: 120 / 150
• Fedtfiltermateriale: Vaskbart rustfrit stål
• EAN-kode: 4242003880173

Tilbudspris 630

iQ500
Tilbehør til ventilation
LZ46550

Tekniske data
• Dimension af pakket produkt: 75 x 125 x

705
• Palledimensioner: 185.0 x 80.0 x 120.0
• Antal enheder pr kolli: 9
• Standardantal enheder pr. palle: 189
• Nettovægt: 0,210
• Bruttovægt: 0,6
• EAN-kode: 4242003730690

Tilbudspris 735

iQ500
Tilbehør til ventilation
LZ46560

Tekniske data
• Dimension af pakket produkt: 80 x 705 x

125
• Palledimensioner: 185.0 x 80.0 x 120.0
• Antal enheder pr kolli: 9
• Standardantal enheder pr. palle: 189
• Nettovægt: 0,240
• Bruttovægt: 0,7
• EAN-kode: 4242003730713
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iQ300

Tilbudspris 6.300

iQ300
Opvaskemaskine til underbygning, 60
cm, stål
SN43HI33TS

Opvaskemaskine med brugerdefineret
knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-
Fi og betjenes via smartphone eller
stemmekontrol.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• Højdejusterbar overkurv skaber plads til
ekstra stort service.

• Home Connect – styr din smarte
opvaskemaskine, uanset hvor du befinder
dig.

• Favourite-knap – gør det nemmere og
hurtigere end nogensinde før at finde dine
foretrukne opvaskeprogrammer.

• Vælg det ideelle opvaskeprogram via
Home Connect appen - Easy Start.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: D
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 82
• Maksimalt antal kuverter: 12
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 5:20
• Luftbåren, akustisk støjemission: 46
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 573
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 34,791
• Bruttovægt: 37,3
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003876763

iQ300

Tilbudspris 6.090

iQ300
Opvaskemaskine til underbygning, 60
cm, hvid
SN43HW32US

Opvaskemaskine med brugerdefineret
knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-
Fi og betjenes via smartphone eller
stemmekontrol.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• Med rackMatic kan overkurven
højdejusteres i tre niveauer.

• Home Connect – styr din smarte
opvaskemaskine, uanset hvor du befinder
dig.

• Vælg det ideelle opvaskeprogram via
Home Connect appen - Easy Start.

• Få besked, når du er ved at løbe tør for
tabs - Tab-tæller.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 92
• Maksimalt antal kuverter: 12
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 3:45
• Luftbåren, akustisk støjemission: 46
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 573
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 36,030
• Bruttovægt: 38,5
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003887356

iQ500

Tilbudspris 9.660

iQ500
Opvaskemaskine til underbygning, 60
cm, rustfrit stål
SN45ZS49CE

Fremragende opvaskemaskine med
Zeolith®-tørring, og med et specielt
område til skånsom opvask af sarte glas.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• flexComfort kurve – optimal
brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse
og gør det let at fylde og tømme
opvaskemaskinen.

• varioDrawer-topkurv – et ekstra
fyldningsniveau til bestik,
køkkenredskaber og mindre køkkenting.

• Med rackMatic kan overkurven
højdejusteres i tre niveauer.

• Touchpoints: Markering af indstillinger,
betyder fleksibel komfort når maskinen
fyldes.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 75
• Maksimalt antal kuverter: 14
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 3:55
• Luftbåren, akustisk støjemission: 42
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 573
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 48,683
• Bruttovægt: 51,0
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003865682

iQ500

Tilbudspris 9.555

iQ500
Opvaskemaskine til underbygning, 60
cm, hvid
SN45ZW49CS

Fremragende opvaskemaskine med
Zeolith®-tørring, og med et specielt
område til skånsom opvask af sarte glas.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• flexComfort kurve – optimal
brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse
og gør det let at fylde og tømme
opvaskemaskinen.

• varioDrawer-topkurv – et ekstra
fyldningsniveau til bestik,
køkkenredskaber og mindre køkkenting.

• Touchpoints: Markering af indstillinger,
betyder fleksibel komfort når maskinen
fyldes.

• glassZone – dette særligt udviklede
område i din opvaskemaskine beskytter
dine mest dyrebare glas.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 75
• Maksimalt antal kuverter: 14
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 3:55
• Luftbåren, akustisk støjemission: 42
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 573
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 47,702
• Bruttovægt: 50,0
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003876404
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iQ100

Tilbudspris 6.090

iQ100
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm
SE61IX09TE

Opvaskemaskinen med
programstatusoplysninger via et
blåt lyspunkt på gulvet, så længe
opvaskemaskinen kører.

• Højdejusterbar overkurv skaber plads til
ekstra stort service.

• infoLight lyser med et blåt lys på gulvet,
når programmet er igang, og slukker når
opvasken er færdig.

• Autoprogrammet styrer hele
opvaskeprocessen med et skinnende
resultat.

• aquaStop®: Siemens
husholdningsapparaters garanti i tilfælde
af vandskade - i hele apparatets levetid. *

• iQdrive kulfri motor er ekstra stille, effektiv
og robust.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 92
• Maksimalt antal kuverter: 12
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 10,5
• Programmets varighed: 4:30
• Luftbåren, akustisk støjemission: 48
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 550
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 31,680
• Bruttovægt: 34,1
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003914144

iQ300

Tilbudspris 7.035

iQ300
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm
SN63H800UE

Opvaskemaskine der projekterer status
på gulvet, kan tilsluttes Wi-Fi og betjenes
via smartphone eller stemmekontrol.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• Med rackMatic kan overkurven
højdejusteres i tre niveauer.

• infoLight lyser med et blåt lys på gulvet,
når programmet er igang, og slukker når
opvasken er færdig.

• Home Connect – styr din smarte
opvaskemaskine, uanset hvor du befinder
dig.

• Favourite-knap – gør det nemmere og
hurtigere end nogensinde før at finde dine
foretrukne opvaskeprogrammer.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 92
• Maksimalt antal kuverter: 12
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 3:45
• Luftbåren, akustisk støjemission: 44
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 550
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 35,810
• Bruttovægt: 38,3
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003870334

iQ300

Tilbudspris 7.770

iQ300
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm
SE63HX60AE

Opvaskemaskinen med
programstatusoplysninger via et
blåt lyspunkt på gulvet, så længe
opvaskemaskinen kører.

• Flex kurve - fleksibel og stabil fyldning af
service.

• infoLight lyser med et blåt lys på gulvet,
når programmet er igang, og slukker når
opvasken er færdig.

• aquaStop®: Siemens
husholdningsapparaters garanti i tilfælde
af vandskade - i hele apparatets levetid. *

• intensivZone øger spuletrykket i
underkurven, perfekt til meget snavsede
gryder og fade.

• Autoprogrammet styrer hele
opvaskeprocessen med et skinnende
resultat.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: D
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 84
• Maksimalt antal kuverter: 13
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 4:55
• Luftbåren, akustisk støjemission: 44
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 550
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 33,178
• Bruttovægt: 35,5
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003914281

iQ500

Tilbudspris 10.815

iQ500
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm
SN65Z800BE

Fremragende opvaskemaskine med
Zeolith®-tørring, og med et specielt
område til skånsom opvask af sarte glas.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• flexComfort kurve – optimal
brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse
og gør det let at fylde og tømme
opvaskemaskinen.

• Med rackMatic kan overkurven
højdejusteres i tre niveauer.

• Touchpoints: Markering af indstillinger,
betyder fleksibel komfort når maskinen
fyldes.

• glassZone – dette særligt udviklede
område i din opvaskemaskine beskytter
dine mest dyrebare glas.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 74
• Maksimalt antal kuverter: 13
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 3:55
• Luftbåren, akustisk støjemission: 42
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 550
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 46,202
• Bruttovægt: 48,5
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003869598
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iQ500

Tilbudspris 11.025

iQ500
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm
SN85E800BE

Fremragende opvaskemaskine med
fuldt oplyst interiør og fleksible
kurveløsninerg som finder plads til alle
typer køkkenudstyr.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• flexComfort kurve – optimal
brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse
og gør det let at fylde og tømme
opvaskemaskinen.

• Højdejusterbar overkurv med 3-trins
rackMatic.

• Touchpoints: Markering af indstillinger,
betyder fleksibel komfort når maskinen
fyldes.

• emotionLight – oplyser din
opvaskemaskine med et beroligende, blåt
skær.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: D
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 84
• Maksimalt antal kuverter: 13
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 4:35
• Luftbåren, akustisk støjemission: 42
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 550
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 43,202
• Bruttovægt: 45,5
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003869611

iQ500

Tilbudspris 12.495

iQ500
Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60
cm
SN85Z800BE

Fremragende opvaskemaskine med
Zeolith®-tørring, og med et specielt
område til skånsom opvask af sarte glas.

• varioSpeed Plus – klarer både opvaske-
og tørreprocessen op til tre gange
hurtigere end normalt.

• flexComfort kurve – optimal
brugervenlighed, effektiv glasbeskyttelse
og gør det let at fylde og tømme
opvaskemaskinen.

• Med rackMatic kan overkurven
højdejusteres i tre niveauer.

• Touchpoints: Markering af indstillinger,
betyder fleksibel komfort når maskinen
fyldes.

• glassZone – dette særligt udviklede
område i din opvaskemaskine beskytter
dine mest dyrebare glas.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-

programmet: 74
• Maksimalt antal kuverter: 13
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 9,5
• Programmets varighed: 3:55
• Luftbåren, akustisk støjemission: 41
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 815 x 598 x 550
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

815-875 x 600 x 550
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Dybde med åben dør 90 grader: 1150
• Regulerbare ben: Ja - alt forfra
• Maksimal regulering af stilleben: 60
• Regulerbar sokkel: Horisontal og vertikal
• Nettovægt: 51,202
• Bruttovægt: 53,5
• Strømstyrke: 10
• Længde på elledning: 175
• Tilgangsslange, længe: 165
• Afløbsslange: 190
• EAN-kode: 4242003872567
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iQ300

Tilbudspris 5.565

iQ300
Vaskemaskine, 7 kg, 1400 rpm
WM14N02LDN

7 kg vaskemaskine med kulbørstefri
iQdrive-motor og 10 års motorgaranti:
energivenlig og stille motorteknologi.

• speedPack L – Sæt skub under
programmet, eller klar vasketøjet på helt
ned til 15 minutter.

• Viser alle relevante informationer tydeligt,
LED displayet er nemt at betjene med
touch-tasterne.

• iQdrive-motor med 10 års motorgaranti -
effektiv, robust og lydsvag.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: D
• Vægtet energiforbrug i kWh for 100

vaskecyklusser med eco 40-60-program:
69

• Maks. kapacitet i kg: 7,0
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 45
• Eco 40-60-programmets varighed i timer

og minutter ved nominel kapacitet: 3:20
• Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for

eco 40-60-program: B
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Luftbåren, akustisk støjemission: 75
• Installation: Fritstående
• Højde på aftagelig topplade: -2
• Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550
• Nettovægt: 70,281
• Tilslutningseffekt: 2300
• Strømstyrke: 10
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 210
• Dørhængsling: venstrehængt
• Hjul: Nej
• EAN-kode: 4242003876572

iQ300

Tilbudspris 5.670

iQ300
Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WM14N2O3DN

8 kg vaskemaskine med kulbørstefri
iQdrive-motor og 10 års motorgaranti:
energivenlig og stille motorteknologi.

• speedPack L – Sæt skub under
programmet, eller klar vasketøjet på helt
ned til 15 minutter.

• Viser alle relevante informationer tydeligt,
LED displayet er nemt at betjene med
touch-tasterne.

• Outdoor – Skånsom vask af dit
vandafvisende tøj.

• iQdrive-motor med 10 års motorgaranti -
effektiv, robust og lydsvag.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Vægtet energiforbrug i kWh for 100

vaskecyklusser med eco 40-60-program:
63

• Maks. kapacitet i kg: 8,0
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 48
• Eco 40-60-programmets varighed i timer

og minutter ved nominel kapacitet: 3:35
• Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for

eco 40-60-program: B
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Luftbåren, akustisk støjemission: 74
• Installation: Fritstående
• Højde på aftagelig topplade: -2
• Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 550
• Nettovægt: 68,481
• Tilslutningseffekt: 2300
• Strømstyrke: 10
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 210
• Dørhængsling: venstrehængt
• Hjul: Nej
• EAN-kode: 4242003887608

iQ500

Tilbudspris 8.190

iQ500
Vaskemaskine, 8 kg, 1400 rpm
WM14SO8DN

iSensoric vaskemaskine med intelligent
automatisk doseringssystem og
integreret tidsbesparende speedPack.

• i-Dos – Doserer automatisk den rigtige
mængde vand og vaskemiddel.

• speedPack L – Sæt skub under
programmet, eller klar vasketøjet på helt
ned til 15 minutter.

• Outdoor – Skånsom vask af dit
vandafvisende tøj.

• iQdrive-motor med 10 års motorgaranti -
effektiv, robust og lydsvag.

• I waveDrum bliver vasketøjet behandlet
både skånsomt og effektivt.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Vægtet energiforbrug i kWh for 100

vaskecyklusser med eco 40-60-program:
62

• Maks. kapacitet i kg: 8,0
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 43
• Eco 40-60-programmets varighed i timer

og minutter ved nominel kapacitet: 3:29
• Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for

eco 40-60-program: B
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: A
• Luftbåren, akustisk støjemission: 72
• Installation: Fritstående
• Højde på aftagelig topplade: -5
• Produktmål (HxBxD): 845 x 598 x 590
• Nettovægt: 70,974
• Tilslutningseffekt: 2300
• Strømstyrke: 10
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 210
• Dørhængsling: venstrehængt
• Hjul: Nej
• EAN-kode: 4242003875728

iQ700

Tilbudspris 15.645

iQ700
Vaskemaskine, 10 kg, 1600 rpm
WM6HXK0ODN

Vaskemaskine med Wi-Fi og Home
Connect: praktisk intelligent automatisk
doseringsystem og tidsbesparende med
speedPack.

• i-Dos – Doserer automatisk den rigtige
mængde vand og vaskemiddel.

• speedPack XL – Sæt skub under
programmet, eller indstil selv
programmets varighed helt ned til 15
minutter.

• Få kontakt til din vaskemaskine hvor end
du befinder dig, med den simple Home
Connect app (tilgængelig for iOS og
Android).

• Fjernbetjen din vaskemaskine eller tjek,
hvor langt den er i programmet.

• Vask tøj når det passer dig.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: C
• Vægtet energiforbrug i kWh for 100

vaskecyklusser med eco 40-60-program:
67

• Maks. kapacitet i kg: 10,0
• Vandforbrug for eco-programmet i liter pr.

cyklus: 49
• Eco 40-60-programmets varighed i timer

og minutter ved nominel kapacitet: 3:55
• Centrifugerings-/tørreeffektivitetsklasse for

eco 40-60-program: A
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Luftbåren, akustisk støjemission: 74
• Installation: Fritstående
• Højde på aftagelig topplade: -2
• Produktmål (HxBxD): 848 x 598 x 590
• Nettovægt: 83,371
• Tilslutningseffekt: 2300
• Strømstyrke: 10
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 210
• Dørhængsling: venstrehængt
• Hjul: Nej
• Power consumption standby/network: Se

venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-
forbindelsen afbrydes.: 1,5

• Tid auto-standby/netværk: 5,0
• EAN-kode: 4242003889237
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iQ300

Tilbudspris 6.090

iQ300
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
7 kg
WT43H07LDN

7 kg iSensoric varmepumpetumbler
med energieffektivitetsklasse A+. Tørrer
meget effektivt.

• AutoDry – beskytter dit tøj under
tørringen, så det fremstår som nyt i
længere tid.

• Outdoor-program – Tørrer dit vandtætte
og outdoor-tøj uden problemer.

• easyClean filter, gør det nemt at fjerne
fnug fra kondensorfilteret.

• 40-minutters lynprogram (super40).
• softDry-tromlesystem for ekstra skånsom

tørring af dit tøj.

Tekniske data
• Installation: Fritstående
• Aftagelig topplade: Nej
• Dørhængsling: højrehængt
• Længde på elledning: 145,0
• Højde på aftagelig topplade: 842
• Produktmål: 842 x 598 x 599
• Nettovægt: 46,329
• Fluorholdige drivhusgasser: Nej
• Kølemiddel: R290
• Lufttæt enhed: Ja
• Mængde af fluorholdige gasser: 0,140
• Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent:

0,000
• EAN-kode: 4242003863718

iQ500

Tilbudspris 7.455

iQ500
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
8 kg
WT45RTC8DN

Tørretumbler med varmepumpe, den
energieffektive klasse A++ og skånsom
tørring takket være autoDry og speciel
funktion til udendørsbeklædning.

• Effektiv energibesparende tørring med
energiklasse A++.

• Med det store LED-display har du et
godt overblik over funktioner og en høj
brugervenlighed.

• AutoDry – beskytter dit tøj under
tørringen, så det fremstår som nyt i
længere tid.

• Outdoor-program – Tørrer dit vandtætte
og outdoor-tøj uden problemer.

• 40-minutters lynprogram (super40).

Tekniske data
• Installation: Fritstående
• Aftagelig topplade: Nej
• Dørhængsling: højrehængt
• Længde på elledning: 145,0
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 842 x 598 x 599
• Nettovægt: 49,282
• Fluorholdige drivhusgasser: Nej
• Kølemiddel: R290
• Lufttæt enhed: Ja
• Mængde af fluorholdige gasser: 0,145
• Mængden udtrykt i CO2-ækvivalent:

0,000
• EAN-kode: 4242003892039

iQ700

Tilbudspris 13.650

iQ700
Kondenstørretumbler med varmepumpe,
9 kg
WT4HXKO9DN

Tørretumbler med Home Connect koblet
til Wi-FI giver maksimal brugervenlighed
med intelligentCleaning-sytem og enkel
styrring med smartFinish.

• intelligentCleaning – Nu er det slut med at
rengøre din tørretumblers filter efter brug.

• Brug Home Connect til at holde øje med
og styre din tørretumbler, uanset hvor du
befinder dig.

• Remote Control – Klar vasketøjet via din
smartphone.

• Lad din tørretumbler finde det rigtige
program til din vask - intelligentDry.

• smartFinish – Udglatter tøjet under
tørringen, og gør det nemmere at stryge.

Tekniske data
• Installation: Fritstående
• Aftagelig topplade: Nej
• Dørhængsling: højrehængt
• Længde på elledning: 145,0
• Højde på aftagelig topplade: 0
• Produktmål: 842 x 598 x 599
• Nettovægt: 56,362
• Fluorholdige drivhusgasser: Nej
• Kølemiddel: R290
• Lufttæt enhed: Ja
• Mængde af fluorholdige gasser: 0,149
• EAN-kode: 4242003860168
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iQ500

Tilbudspris 19.425

iQ500
Amerikanerskab, 178.7 x 90.8 cm, inox-
easyclean
KA93IVIFP

Side-by-side amerikaner køle-/fryseskab
med to skuffer til opbevaring af masser
af friske grøntsager og frugt, noFrost
som fjerner behovet for afrimning,

• noFrost – sig farvel til at bruge søndagen
på at afrime fryseren.

• God plads til ugentlige indkøb, med den
ekstra store opbevaringsplads.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• Integreret ismaskine giver dig isterninger,
når du har lyst.

• Superkøl-knappen sænker temperaturen
i en angiven tid, så ferske varer kan køles
ekstra hurtigt ned.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: F
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 404
• Samlet volumen for frostrum: 191
• Samlet volumen for kølerum: 371
• Luftbåren, akustisk støjemission: 42
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: D
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1787
• Bredde på produktet: 908
• Dybde på produkt: 707
• Nettovægt: 110,990
• Tilslutningseffekt: 240
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstre- og højrehængt
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE
• Længde på elledning: 170
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 6
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
• Vendbar dør: Nej
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 0
• Hylder til flasker: Nej
• Capacity of Water Tank: 4,5
• EAN-kode: 4242003866979

iQ300

Tilbudspris 7.350

iQ300
Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, inox-
easyclean
KG36VVIEA

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi,
som mindsker behovet for afrimning.
Skuffe med fugtighedsredulering
i køleafdeling somgiver optilmal
opbevaring af frugt og grønt, så de
holder i længere tid.

• hyperFresh – en ekstrastor
grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.

• lowFrost teknologi giver mindre
isdannelse og hurtigere afrimning.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• bigBox, ekstra meget plads til effektiv
opbevaring af store frysevarer.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 233
• Samlet volumen for frostrum: 94
• Samlet volumen for kølerum: 214
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 69,272
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 240
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):

17
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003869512

iQ300

Tilbudspris 6.930

iQ300
Køle-/fryseskab, 186 x 60 cm, hvid
KG36VVWEA

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi,
som mindsker behovet for afrimning.
Skuffe med fugtighedsredulering
i køleafdeling somgiver optilmal
opbevaring af frugt og grønt, så de
holder i længere tid.

• hyperFresh – en ekstrastor
grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.

• lowFrost teknologi giver mindre
isdannelse og hurtigere afrimning.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• bigBox, ekstra meget plads til effektiv
opbevaring af store frysevarer.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 233
• Samlet volumen for frostrum: 94
• Samlet volumen for kølerum: 214
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 67,872
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 240
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):

17
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 2
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003869482

iQ700

Tilbudspris 13.230

iQ700
Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm,
Softclose fladhængsel
KI81FSDE0

Premium køleskab med LED-belysning
og hyperFresh premium 0°C skuffer
som holder maden fersk op til tre gange
længere.

• hyperFresh Premium 0 °C –  den optimale
opbevaringstemperatur for alle dine friske
råvarer.

• softClose, lågen lukker automatisk og
dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller
mindre.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

• Superkøl-knappen sænker temperaturen
i en angiven tid, så ferske varer kan køles
ekstra hurtigt ned.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 150
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 289
• Luftbåren, akustisk støjemission: 37
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Indbygning
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1772
• Bredde på produktet: 558
• Dybde på produkt: 545
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

1775.0 x 560 x 550
• Nettovægt: 69,933
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE
• Længde på elledning: 230
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 0
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003873960
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iQ500

Tilbudspris 9.975

iQ500
Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm,
Softclose fladhængsel
KI81RADE0

• hyperFresh plus skuffen med
fugtighedsregulering holder frugt og grønt
frisk op til to gange så lang tid.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• softClose, lågen lukker automatisk og
dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller
mindre.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 115
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 319
• Luftbåren, akustisk støjemission: 37
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Indbygning
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1772
• Bredde på produktet: 558
• Dybde på produkt: 545
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

1775.0 x 560 x 550
• Nettovægt: 61,683
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 6
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003884515

iQ500

Tilbudspris 11.130

iQ500
Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8
cm, Softclose fladhængsel
KI87SADE0

Køle-/fryseskab med lowFrost teknologi,
som mindsker behovet for afrimning.
hyperFresh plus skuffen i køleafdeling
giver optilmal opbevaring af frugt og
grønt, så de holder i længere tid.

• hyperFresh plus skuffen med
fugtighedsregulering holder frugt og grønt
frisk op til to gange så lang tid.

• lowFrost teknologi giver mindre
isdannelse og hurtigere afrimning.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• bigBox, ekstra meget plads til effektiv
opbevaring af store frysevarer.

• softClose, lågen lukker automatisk og
dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller
mindre.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 207
• Samlet volumen for frostrum: 63
• Samlet volumen for kølerum: 209
• Luftbåren, akustisk støjemission: 36
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Indbygning
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Bredde på produktet: 558
• Dybde på produkt: 545
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

1775.0 x 560 x 550
• Nettovægt: 62,900
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):

12
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 2
• Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
• Hylder til flasker: Nej
• EAN-kode: 4242003858493

iQ300

Tilbudspris 9.660

iQ300
Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1
cm, Fladhængsel
KI87VVFE1

Indbygget køle-/fryseskab med
hyperFresh som holder frugt og
grøntsager friske længere. LED-lys giver
en god belysning af køleskabskabinen.

• hyperFresh – en ekstrastor
grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• lowFrost teknologi giver mindre
isdannelse og hurtigere afrimning.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• autoAirflow – sikrer en jævn, kølig
temperatur, som holder dine råvarer friske
i længere tid.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 216
• Samlet volumen for frostrum: 70
• Samlet volumen for kølerum: 200
• Luftbåren, akustisk støjemission: 35
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
• Installation: Indbygning
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Bredde på produktet: 541
• Dybde på produkt: 548
• Nichemål ved indbygning (H x B x D):

1775.0 x 560 x 550
• Nettovægt: 53,212
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):

12
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Nej
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003875285

iQ500

Tilbudspris 9.765

iQ500
Køleskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VAIEP

Køleskab med hyperFresh plus,
innovativ skuffezone holder frugt og
grønt frisk op til 2 gange længere takket
være optimal temperatur og mulighed
for regulering af luftfugtighed. LED-
belysning giver et jævnt og behageligt
lys i hele skabet.

• hyperFresh plus skuffen med
fugtighedsregulering holder frugt og grønt
frisk op til to gange så lang tid.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 346
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 68,955
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003875797
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iQ500

Tilbudspris 9.450

iQ500
Køleskab, 186 x 60 cm, hvid
KS36VAWEP

Køleskab med hyperFresh plus,
innovativ skuffezone holder frugt og
grønt frisk op til 2 gange længere takket
være optimal temperatur og mulighed
for regulering af luftfugtighed. LED-
belysning giver et jævnt og behageligt
lys i hele skabet.

• hyperFresh plus skuffen med
fugtighedsregulering holder frugt og grønt
frisk op til to gange så lang tid.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

• Superkøl-knappen sænker temperaturen
i en angiven tid, så ferske varer kan køles
ekstra hurtigt ned.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 346
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 67,355
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003875858

iQ500

Tilbudspris 9.975

iQ500
Køleskab, 186 x 60 cm, Antracitgråt
rustfrit stål
KS36VAXEP

Køleskab med hyperFresh plus,
innovativ skuffezone holder frugt og
grønt frisk op til 2 gange længere takket
være optimal temperatur og mulighed
for regulering af luftfugtighed. LED-
belysning giver et jævnt og behageligt
lys i hele skabet.

• hyperFresh plus skuffen med
fugtighedsregulering holder frugt og grønt
frisk op til to gange så lang tid.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

• Superkøl-knappen sænker temperaturen
i en angiven tid, så ferske varer kan køles
ekstra hurtigt ned.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 346
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 67,955
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003875865

iQ300

Tilbudspris 8.715

iQ300
Køleskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VFIEV

Køleskab med hyperFresh som holder
frugt og grønt frisk længere takket være
optimal temperatur og mulighed for
regulering af luftfugtighed. Kølekabinen
har jævn og behagelig LED belysning.
belysning.

• hyperFresh – en ekstrastor
grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 346
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 70,435
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003871058

iQ300

Tilbudspris 8.715

iQ300
Køleskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VVIEP

Køleskab med hyperFresh som holder
frugt og grønt frisk længere takket være
optimal temperatur og mulighed for
regulering af luftfugtighed. Kølekabinen
har jævn og behagelig LED belysning.
belysning.

• hyperFresh – en ekstrastor
grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 346
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 65,987
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003871065
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iQ300

Tilbudspris 7.770

iQ300
Køleskab, 186 x 60 cm, hvid
KS36VVWEP

Køleskab med hyperFresh som holder
frugt og grønt frisk længere takket være
optimal temperatur og mulighed for
regulering af luftfugtighed. Kølekabinen
har jævn og behagelig LED belysning.
belysning.

• hyperFresh – en ekstrastor
grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• bottleRack – Det har aldrig været
nemmere at opbevare dine flasker sikkert
men stadig inden for rækkevidde.

• easyAccess-hylder gør ilægning af
madvarer lettere og giver dig et bedre
overblik i skabet.

• Superkøl-knappen sænker temperaturen
i en angiven tid, så ferske varer kan køles
ekstra hurtigt ned.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 116
• Samlet volumen for frostrum: 0
• Samlet volumen for kølerum: 346
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Højde: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Nettovægt: 62,892
• Strømstyrke: 10
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Elementspænding: 220-240
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Antal kompressorer: 1
• Antal uafhængige kølesystemer: 1
• Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
• Vendbar dør: Ja
• Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
• Hylder til flasker: Ja
• EAN-kode: 4242003871072
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iQ500

Tilbudspris 12.285

iQ500
Integrerbar fryser, 177.2 x 55.8 cm,
Softclose fladhængsel
GI81NACF0

Fryseskab med elektronisk
temperaturstyring.

• noFrost – sig farvel til at bruge søndagen
på at afrime fryseren.

• softClose, lågen lukker automatisk og
dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller
mindre.

• Sensorer hjælper til at fryseprocessen
sker hurtigere, når mindre mængder af
mad bliver lagt i skabet.

• Alle fryseskuffer og glashylder er nemme
at tage ud. Med varioZone kan du
anvende pladsen fleksibelt.

• Elektronisk temperaturregulering gør det
nemt at indstille temperaturen i skabet.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: F
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 294
• Samlet volumen for frostrum: 212
• Luftbåren, akustisk støjemission: 36
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
• Lys: Nej
• Produktkategori: Opretstående fryser
• Installation: Indbygning
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Frostfrit system: Fuld
• Højde på produktet: 1772
• Bredde på produktet: 558
• Dybde på produkt: 545
• Dimension af pakket produkt: 1840 x 640

x 610
• Nettovægt: 64,909
• Bruttovægt: 70,1
• Tilslutningseffekt: 120
• Strømstyrke: 10
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Dørhængsling: Venstrehængt og vendbar
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 8
• Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og

akustisk
• Låsbar dør: Nej
• Antal skuffer/kurve: 5
• Antal fryseklapper: 2
• EAN-kode: 4242003863015

iQ500

Tilbudspris 13.440

iQ500
Fryseskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GS36NAIDP

Fryser med LED-belysning. Indretningen
i fryseskabet giver let tilgang til de
fødevarer der er i fryseren, og den
innovative noFrost-teknik betyder at
fryseren aldrig mere skal afrimes.

• noFrost – sig farvel til at bruge søndagen
på at afrime fryseren.

• LED-lys – rigelig og jævn belysning gør
det muligt for dig at tjekke dit køleskabs
indhold på blot et øjeblik.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• Superindfrysning sænker temperaturen
i en angiven tid, så nye madvarer kan
fryses ind ekstra hurtigt.

• Alle fryseskuffer og glashylder er nemme
at tage ud. Med varioZone kan du
anvende pladsen fleksibelt.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: D
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 183
• Samlet volumen for frostrum: 242
• Luftbåren, akustisk støjemission: 38
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
• Lys: Ja
• Produktkategori: Opretstående fryser
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Frostfrit system: Fuld
• Højde på produktet: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Dimension af pakket produkt: 1900 x 750

x 640
• Nettovægt: 94,874
• Bruttovægt: 96,9
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
• Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og

akustisk
• Låsbar dør: Nej
• Antal skuffer/kurve: 4
• Antal fryseklapper: 0
• EAN-kode: 4242003864258

iQ500

Tilbudspris 10.500

iQ500
Fryseskab, 186 x 60 cm, Antracitgråt
rustfrit stål
GS36NAXFV

Fryser med den innovative noFrost
teknologi, som gør afrimning
unødvendig. LED belysning giver
fryseskabet en effektiv belysning med
lang holdbarhed.

• noFrost – sig farvel til at bruge søndagen
på at afrime fryseren.

• Den indvendige LED-belysning lyser
jævnt og kraftigt, og giver det fulde
overblik i skabet.

• iceTwister til isterninger. Er let at fylde op,
og isterningerne løsner sig let, når de skal
bruges.

• Sensorer hjælper til at fryseprocessen
sker hurtigere, når mindre mængder af
mad bliver lagt i skabet.

• Alle fryseskuffer og glashylder er nemme
at tage ud. Med varioZone kan du
anvende pladsen fleksibelt.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: F
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 294
• Samlet volumen for frostrum: 242
• Luftbåren, akustisk støjemission: 40
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
• Lys: Ja
• Produktkategori: Opretstående fryser
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Frostfrit system: Fuld
• Højde på produktet: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Dimension af pakket produkt: 1900 x 750

x 650
• Nettovægt: 73,001
• Bruttovægt: 75,0
• Tilslutningseffekt: 75
• Strømstyrke: 10
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
• Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og

akustisk
• Låsbar dør: Nej
• Antal skuffer/kurve: 5
• Antal fryseklapper: 2
• EAN-kode: 4242003873267

iQ300

Tilbudspris 8.820

iQ300
Fryseskab, 186 x 60 cm, inox-easyclean
GS36NVIEP

Den optimale indretning giver nem
adgang til fødevarerne, og den
innovative noFrost-teknik betyder at
fryseren aldrig mere skal afrimes.

• noFrost – sig farvel til at bruge søndagen
på at afrime fryseren.

• antiFingerprint-belægningen forhindrer
fingeraftryk på ståloverfladen.

• Alle fryseskuffer og glashylder er nemme
at tage ud. Med varioZone kan du
anvende pladsen fleksibelt.

• 4 transparente fryseskuffer, masser af
plads og optimalt overblik.

• multiAlarm funktionen advarer optisk
og akustisk, hvis temperaturen i skabet
stiger.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: E
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 234
• Samlet volumen for frostrum: 242
• Luftbåren, akustisk støjemission: 39
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Temperaturdisplay, fryser: Digitalt
• Lys: Nej
• Produktkategori: Opretstående fryser
• Installation: Fritstående
• Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
• Frostfrit system: Fuld
• Højde på produktet: 1860
• Bredde på produktet: 600
• Dybde på produkt: 650
• Dimension af pakket produkt: 1925 x 765

x 660
• Nettovægt: 71,446
• Bruttovægt: 77,1
• Strømstyrke: 10
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, VDE
• Længde på elledning: 230
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h): 9
• Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og

akustisk
• Låsbar dør: Nej
• Antal skuffer/kurve: 4
• Antal fryseklapper: 0
• EAN-kode: 4242003871041 1 



iQ500

Tilbudspris 8.505

iQ500
Fryser til under underbygning, 82 x 59.8
cm, Softclose fladhængsel
GU15DADF0

Fryseskab til underbygning med 3
praktiske transparente fryseskuffer og
hurtig indfrysning med superfrys.

• softClose, lågen lukker automatisk og
dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller
mindre.

• Superindfrysning sænker temperaturen
i en angiven tid, så nye madvarer kan
fryses ind ekstra hurtigt.

• 3 transparente fryseskuffer, masser af
plads og optimalt overblik.

• multiAlarm funktionen advarer optisk
og akustisk, hvis temperaturen i skabet
stiger.

• softClose, lågen lukker automatisk og
dæmpet fra en åbningsvinkel på 20° eller
mindre.

Tekniske data
• Energieffektivitetsklasse: F
• Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i

kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 224
• Samlet volumen for frostrum: 106
• Luftbåren, akustisk støjemission: 38
• Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
• Temperaturdisplay, fryser: Analog
• Lys: Nej
• Produktkategori: Opretstående fryser
• Installation: Indbygning
• Mulighed for dekoplade: Muligt, kan

købes som tilbehør
• Frostfrit system: Nej
• Højde på produktet: 820
• Bredde på produktet: 598
• Dybde på produkt: 548
• Dimension af pakket produkt: 890 x 620 x

670
• Nettovægt: 37,550
• Bruttovægt: 40,5
• Tilslutningseffekt: 90
• Strømstyrke: 10
• Frekvens: 50
• Godkendelse af certifikater: CE, Morocco,

VDE
• Længde på elledning: 230
• Dørhængsling: højrehængt, vendbar
• Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h):

10
• Afrimningsproces: manuel
• Varselssignal / funktionsfejl: Visuel og

akustisk
• Låsbar dør: Nej
• Antal skuffer/kurve: 3
• Antal fryseklapper: 0
• EAN-kode: 4242003840245
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